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Operação retira moradores de rua e
leva-os para abrigos em Umuarama
Forças de segurança de Umuarama realizaram duas operações ontem para verificar a situação dos moradores de rua. Segundo a Prefeitura, foram oferecidos abrigos para evitar que
aquelas pessoas continuassem “morando” em praças, prédios públicos ou calçadas. Nos locais visitados foram encontrados também restos de comida, muito lixo e um situação de
risco de contaminação. Praticamente, todos os abordados aceitaram procurar um abrigo para permanecer enquanto estão na cidade. Página A3
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Prefeitura está Grupo preso
Ilustrada FM
de olho na
ontem tinha lança a Roleta
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Novo Centro de Formação em Enfermagem
Diretores do Hospital Cemil e da Associação Beneficente São Francisco de Assis
inauguraram ontem o Centro de Formação Profissional para o curso de Técnico em
Enfermagem, em Umuarama. O prefeito Celso Pozzobom e outras lideranças participaram do ato. Inicialmente serão formadas duas turmas de 30 alunos cada. Página A5
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Governador Ratinho Jr apoia inclusão
de Estados na reforma previdenciária

Governo espera que votação
em 2º turno da Previdência
seja concluída hoje
O ministro da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni,
disse ontem que o governo espera que a votação
em segundo turno da
proposta de reforma da
Previdência seja encerrada até hoje na Câmara
dos Deputados. Onyx deu
a declaração após reunir-se com o presidente
da Casa, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), na residência
oficial da Câmara, para
definir as estratégias de
votação da proposta de
emenda à Constituição
(PEC 6/19) da Previdência. “Queremos a nova
Previdência, se possível,
aprovada no início da noite de amanhã. Também
sabemos que a oposição
deverá apresentar uma
série de destaques. Precisamos construir uma
estratégia para enfrentar
isso. A gente já espera

que a oposição cumpra
seu papel democrático de
se contrapor”, afirmou
Onyx. Segundo ele, o
início da discussão deveria ocorrer ontem à
noite, quando terá de
ser votada a quebra de
interstício (intervalo)
de cinco sessões do plenário entre o primeiro e o segundo turnos.
Onyx destacou que a
expectativa do governo é
repetir o bom resultado
da votação em primeiro
turno, no mês passado,
quando o texto-base foi
aprovado por 379 votos
favoráveis a 131 contrários. Assim como na votação em primeiro turno,
serão necessários 308
votos para que a matéria
seja aprovada e enviada
ao Senado, onde também
será analisada em dois
turnos de votação.

Governo elabora proposta
para reforma tributária,
diz porta-voz
“A equipe econômica está ultimando uma proposta integrada com as existentes na Câmara [dos
Deputados] e no Senado [Federal]”. A informação é
do porta-voz da Presidência da República, general
Otávio Rêgo Barros, durante briefing para a imprensa
no fim da tarde de onem, no Palácio do Planalto. De
acordo com Rêgo Barros, a reforma tributária, junto
com a desburocratização da liberdade econômica, é
o “próximo passo da aceleração econômica”, após a
aprovação da reforma da Previdência Social, que poderá ser votada ainda nesta semana em segundo turno
no plenário da Câmara. “O presidente [Jair] Bolsonaro
e o ministro [da Economia] Paulo Guedes aguardam a
votação na Câmara com grande expectativa e esperam
que a proposta seja enviada o quanto antes para o
Senado”, disse o porta-voz. A percepção do Ministério
da Economia é que, “em função da votação expressiva
no primeiro turno (...), o país entendeu a necessidade
de fazer uma reforma expressiva, mudanças necessárias para que a economia entre de vez em um ciclo de
investimento econômico sustentável para as futuras
gerações de brasileiros”, acrescentou Rêgo Barros.

Economia está dando
sinais de recuperação, diz
Bolsonaro a empresários
O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que a economia está dando sinais de recuperação e reafirmou
que está trabalhando para desburocratizar e facilitar
a vida dos empresários brasileiros. Bolsonaro falou a
empresário do setor automotivo durante a abertura do
29º congresso da Federação Nacional de Distribuição
de Veículos Automotores (Fenabrave), em São Paulo.
“A economia, como dá sinais fortes de reação, devemos sim, em grande parte, ao Ministério da Economia,
que temos a frente o nosso [ministro] Paulo Guedes. E
dia após dia, ele vem mostrando ao Brasil que eu mudei
também, que no passado eu era estatizante”, disse o
presidente. “O homem evolui e eu venho aprendendo
muito com as pessoas que tenho ao meu lado. A maior
contribuição que podemos dar aos senhores é não
interferir no seu trabalho, é tirar o Estado de cima de
vocês, é acreditar em vocês”, completou. E citou as
ações já realizadas pelo seu governo para estimular a
economia e atrair investimentos para o país.

País só vai trilhar um caminho de retomada econômica se reequilibrar os orçamentos da União, dos entes
federados e dos municípios. “O Senado da República
é o ambiente apropriado para encontrar o melhor
caminho para alcançar esse objetivo. Essa solicitação
de inclusão de Estados, Distrito Federal e municípios
resguarda a posição de mérito sobre a proposta geral
das mudanças no sistema de previdência”, acrescenta
o texto.
O governador afirmou que a reforma tem que ser
homogênea. “A inclusão no Senado é a alternativa
que nos restou. Se deixar os Estados de fora, cada
um terá que fazer a sua reforma, cada um trabalhará
com sua realidade, e isso é muito ruim”, destacou.
Ratinho Junior também sugeriu que os Poderes
Executivos estaduais intercedam junto às bancadas
para dirimir as pressões sobre os deputados federais.
“Um ponto importante é a narrativa, tirar a pressão
dos deputados, que entendem que a votação pode
gerar prejuízo político. Aprovando no Senado temos
que construir com os deputados para que os Estados
possam voltar a fazer parte desse guarda-chuva”,
complementou.
Pelos cálculos da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, os Estados deixarão de gastar R$ 81,3
bilhões nos próximos quatro anos e R$ 350,7 bilhões
em dez anos caso a nova legislação seja aprovada,
com inclusão dos entes no texto final.

Governo reitera diálogo com profissionais das universidades
O superintendente de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior (Seti), Aldo Bona, e o superintendente de Governança da Casa Civil, Phelipe Mansur,
receberam nesta terça-feira (05), no Palácio do
Iguaçu, representantes dos sindicatos dos docentes
e agentes das universidades estaduais do Paraná.
Durante a reunião, foram debatidos assuntos como
a reposição salarial do funcionalismo público, o
Projeto de Lei 04/2019, a minuta da Lei Geral das
Universidades e a nomeação de docentes aprovados
em concurso público.
Segundo Bona, o Governo do Estado sempre
esteve aberto ao diálogo com os sindicatos das
universidades para solucionar as demandas da categoria. “O diálogo é importante para construirmos,
coletivamente, as soluções para as questões que
envolvem as universidades estaduais”.
Mansur também destacou a disposição do Governo em manter as negociações com as diferentes
categorias. “Foi uma reunião de continuidade do
diálogo que já foi estabelecido pelo Governo desde
o começo das reivindicações dos servidores”.
Também participaram da reunião o superintendente de Articulação Política da Casa Civil, Gugu
Bueno, e o superintendente de Desempenho Governamental da Casa Civil, João Luiz Giona Júnior.
LEI GERAL – Bona ressaltou que a minuta do
Projeto de Lei Geral das Universidades (LGU) não
será arquivada pela Seti. “Desde o mês de junho
estamos reunindo esforços junto à comunidade

Charge do dia

Ilustradas

O governador Carlos Massa Ratinho Junior voltou
a defender a inclusão de Estados e municípios na
reforma da Previdência durante o VI Fórum dos Governadores, em Brasília, nesta terça-feira. Os chefes
do Poder Executivo se comprometeram a declarar
apoio formal à inclusão dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios nas mesmas regras impostas
aos servidores da União.
Esse apelo leva em conta a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) paralela sobre a reforma, texto
que está sendo costurado no Senado para englobar
os pontos deixados de fora no documento aprovado
na Câmara. A proposta chancelada pelos deputados
não deve sofrer alterações no Senado e a ideia é
incluir Estados e municípios na reforma por meio de
uma outra PEC.
“Mesmo respeitando nossas eventuais divergências, compreendemos que, sem a previsão dessas
alterações estruturais na reforma, a maior parte dos
entes estaduais e municipais caminharia, rapidamente, para um estrangulamento de suas finanças,
com graves consequências na prestação dos serviços
à população e com total comprometimento de sua
capacidade de investimento, além da clara ameaça à
continuidade do pagamento regular de aposentadorias e pensões em todo o País”, diz o texto aprovado
pelos governadores.
Os líderes dos Estados também apontaram que o

acadêmica para construir uma proposta de lei que
estabeleça parâmetros e garanta uma equidade
no sistema, reforçando a autonomia universitária,
premiando a eficiência na gestão e fortalecendo o
quadro efetivo de docentes e técnicos”.
Ele explica que a minuta da Lei Geral – elaborada por uma equipe técnica de professores dos
sistemas estadual e federal de ensino superior que
atua na Seti – respeita a diversidade e situação
histórica de cada universidade. A partir do documento inicial foi formado um grupo de trabalho
com representantes da Seti e pró-reitores de planejamento e recursos humanos das universidades
estaduais que, semanalmente, debatem o tema.
Durante a reunião desta terça ficou definido que a
minuta da Lei Geral será debatida até 30 de agosto.
“Ainda estamos em fase de debate, reunindo as
contribuições para elaboração de uma proposta.
Esse é o momento para que sindicatos e toda a
comunidade acadêmica apresentem sugestões para
aprimorar a lei”, disse Bona. Na segunda-feira (12),
a Seti enviará uma nova versão da minuta da LGU
contendo as contribuições já apresentadas pelas
universidades. A proposta reafirma a autonomia
didático-científica, administrativa, patrimonial, de
gestão financeira e de pessoal das universidades,
garantindo a liberdade de pensamento e de transmissão do conhecimento. A minuta também propõe
um benefício às universidades que sejam eficientes
na gestão de recursos orçamentários.
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Ação conjunta aborda pessoas que
vivem nas ruas e oferece acolhimento
Umuarama - Uma ação
conjunta envolvendo várias
secretarias da Prefeitura
de Umuarama, Guarda
Municipal, Polícia Militar e
Civil abordou pessoas em
situação de rua na manhã
de ontem. O grupo se reuniu
na sede da Guarda por volta
das 6h e percorreu praças,
ruas e logradouros para
verificar a situação dessas
pessoas – quantos estão de
fato morando na rua, quantos são de outras cidades e
estão desalojados, ocupando
praças ou imóveis abandonados na cidade, e também
situações de porte de drogas
e bebidas alcoólicas.
O trabalho contou com
as equipes das secretarias
de Assistência Social, Saúde, Comunicação Social e
também da Defesa Civil e
Vigilância Sanitária, percorrendo as praças Paulo VI (na
Catedral), Praça da Bíblia,

Uma ação conjunta envolvendo várias secretarias da Prefeitura de Umuarama, Guarda Municipal, Polícia Militar e
Civil abordou pessoas em situação de rua na manhã de ontem

Paraná ganha pacote com
10 novas rotas de voos
espalhadas pelo Estado
O governador Carlos Massa Ratinho Junior
apresentou ontem no Aeroporto do Bacacheri, em
Curitiba, um grande pacote de estímulo ao turismo
e ao desenvolvimento econômico: o Programa Voe
Paraná, que em uma primeira fase totalizará dez
novas rotas de voos domésticos. Em Umuarama
está previsto o voo da Azul até o próximo mês.
Além da Azul, que já opera voos regionais
em outras oito cidades, o Programa Voe Paraná
receberá a adesão da companhia aérea Gol com
a empresa de táxi aéreo Two Flex.
Neste primeiro momento, os municípios beneficiados serão Paranaguá, Arapongas, Campo
Mourão, Francisco Beltrão, Paranavaí, Cianorte,
Telêmaco Borba, Cornélio Procópio, União da
Vitória e Guaíra. “O Paraná confirma a vocação de
ser um acelerador do desenvolvimento, integrando
municípios e fortalecendo a economia. São linhas
aéreas que passam a estimular novos investimentos no setor produtivo, abrem a possibilidade de
mais empresas virem para o Estado e fomentam
o turismo”, destaca o governador.
SEGUNDA FASE – Ratinho Junior informou
ainda que outras cidades do Estado deverão encorpar o programa nos próximos meses, desde que
haja liberação por parte da Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) e também escala de demanda. “Precisamos fortalecer os aeroportos e voos
regionais. Estamos trabalhando para aumentar
a malha viária logo em seguida e negociando
com outras companhias aéreas interessadas em
operar dentro da nossa malha regional”, afirma.
Os deslocamentos em parceria com a Gol serão
feitos por aeronaves Cessna Grand Caravan de
até 9 lugares, com média de três a quatro voos
semanais. Curitiba será o principal destino, mas
há também rotas interligando cidades do Interior.
Aos novos voos somam-se às linhas aéreas
operadas pela Azul, o que consolida a malha aeroviária do Paraná como uma das maiores do País.
A Azul já possui voos regulares ligando Curitiba
a Toledo, Pato Branco, Ponta Grossa, Maringá,
Cascavel, Londrina e Foz do Iguaçu.

Santos Dumont e Arthur
Thomas, o Terminal Rodoviário e o entorno da Estação
Rodoviária, o antigo prédio
do Centro de Especialidades
Médicas (CEM), o campo de
futebol da União e alguns
pontos da Avenida Paraná.
O Centro Pop realizou
o cadastramento das pessoas que tiveram interesse
e fará os devidos encaminhamentos para a cidade de
origem. Os que estavam sem
documentos pessoais foram
encaminhados à 7º Subdivisão Policial para registrar
boletins de ocorrência e providenciar a documentação,
para que possam viajar. Não
houve flagrantes nem foram
encontradas pessoas com
mandados de prisão.
A equipe da Defesa Civil
recolheu grande quantidade
de caixas e outros pertences
que estarão a disposição dos
donos na sede da Guarda

Municipal e poderão ser
retirados em até três dias,
mediante assinatura do
termo de entrega. Estes
também serão convidados a
procurar entidades que recebem subsídios do município,
os abrigos, para que sejam
acolhidos e deixem as ruas.
Nos locais visitados também se observou grande
quantidade de lixo, restos
de alimentos, marmitas e
preservativos usados.
Na abordagem, com respeito e cordialidade, as pessoas tinham opção do acolhimento ou da permanência
na rua, porém todos foram
orientados a procurar as
entidades e serviços públicos
para receber mais atenção,
especialmente neste período
de inverno, já que a preocupação maior é a condição de
vida dessa população, que
utilizam os espaços públicos
como meio de sobrevivência.

Rádio Ilustrada FM lança Roleta do
Comércio para movimentar empresas
Umuarama - A Rádio
ILUSTRADA FM está lançando hoje, em Umuarama, no programa Junto
e Misturado, das 12h às
14h, o projeto Roleta do
Comércio, que vai girar
pelas empresas participantes e dar prêmio em
dinheiro. O projeto começa
hoje pela Farmácia Ultra
Popular, com sorteio às
13h30, valendo R$ 100,00
em dinheiro.
Podem participar qualquer pessoa do Brasil, sendo
maiores de 18 anos de idade
e que possuem conta bancária em seu nome. A Roleta do
Comércio pagará ao acertador o valor de R$ 100,00 por
dia, que poderá acumular
caso não haja acertador.
O participante não terá
custo algum para concorrer aos prêmios. Basta
acessar a fan page da Rádio ILUSTRADA FM no facebook, deixar seu palpite
e torcer para o sorteio de
seu nome. A pessoa poderá
participar via on line e
presencial. Na forma on
line, o participante deve
escolher uma das empresas identificadas na Roleta
do Comércio e fazer seu
comentário nas postagens
diárias citando o nome,
a cidade onde reside e o
nome da empresa. Se a
roleta parar na empresa
escolhida pelo participante, ele ganhará o prêmio
em dinheiro do dia.
Na forma presencial,
o participante deverá ir
até a empresa onde está
a roleta, pegar uma senha

numérica e torcer para ser
sorteado. O horário do giro
da roleta será informado
diariamente nas postagens e na programação da
emissora.
O projeto visa movimentar as empresas participantes, que poderão sortear
ainda um brinde na hora
para a pessoa que girar a
roleta. Essa é mais uma
da Rádio ILUSTRADA FM,
que está sempre à frente,
sendo hoje a emissora de
rádio com maior área de
abrangência da cidade de
Umuarama e região, líder
de audiência, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasil de Pesquisas.

A Roleta do Comércio estará hoje na
farmácia Ultra Popular

Ações do Agosto Dourado para aleitamento materno acontecem em todo o Paraná
Curitiba - Coordenada
pela Secretaria de Estado
da Saúde, a agenda do
Agosto Dourado no Paraná
prevê cerca de 110 atividades em todo o Estado, realizadas em parcerias com
as prefeituras, bancos de
leite humano e entidades
de apoio à saúde da mulher. As ações continuam
durante todo o mês com
o objetivo de intensificar
a promoção, proteção e
apoio ao aleitamento ma-

terno.
São palestras e cursos
de orientação sobre a importância do aleitamento,
a forma correta da amamentação e o funcionamento dos bancos de leite
humano. Além das mulheres, as ações envolvem os
companheiros, familiares
e a comunidade.
O tema do Agosto Dourado 2019 é ‘Empoderar
mães e pais, favorecer a
amamentação. Hoje e para

o futuro’. A campanha é
global e promovida pela
Aliança Mundial Pró-Amamentação.
OURO – De acordo com
Jéssica Dinardi, coordenadora da Divisão da Criança
e do Adolescente, a Secretaria de Estado da Saúde
do Paraná participa como
apoiadora das ações do
Agosto Dourado em todo o
Estado. “A cor dourada foi
escolhida pela organização
Mundial da Saúde refe-

rindo-se ao leite materno
como alimento padrão ouro
para as crianças”, destaca
Jéssica.
O leite materno contém
os elementos essenciais e
biologicamente adequados
para o metabolismo do
bebê. A amamentação pode
prevenir que a criança tenha diarreia e pneumonia,
duas grandes causas de
morte infantil. Refletirá
também na melhoria das
condições de saúde física e

mental da criança, prolongando este benefício até a
idade adulta.
O Paraná possui 21 hospitais certificados Amigos
da Criança, que incentivam
o aleitamento materno em
âmbito hospitalar e que
somam 30% dos partos
no Estado. A secretaria
estadual da Saúde coordena a avaliação periódica
desses estabelecimentos e
orienta o credenciamento
de novos.

O Estado tem 13 bancos de leite humano e 17
postos de coleta de leite
materno que qualificam
a assistência neonatal e
contribuem para a redução
da mortalidade infantil. No
ano passado, os bancos
de leite realizaram 38.930
atendimentos individuais
às mães e 26 mil visitas domiciliares. Neste período
foram coletados 19.158 mil
litros de leite, distribuídos
para 11.690 bebês.

Escrito apenas
ontem...

Reserva

A estupidez coloca-se na primeira fila para ser vista; a inteligência
coloca-se na retaguarda para ver.
- Bertrand Russell.
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Deputados do Paraná aprovam reserva de 5% das
vagas de trabalho para mulheres na execução de obras
públicas.
Os editais de licitações públicas e contratos diretos
para realização de obras devem constar a reserva
mínima de vagas.

Aragão Filho
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Visão do amanhã
A direção do Hospital Cemil deu ontem
mais um de seus passos de vanguarda ao
inaugurar o Centro de Educação Profissional São Francisco de Assis.
O Centro vai formar profissionais em
cursos técnicos na área da saúde, começando pela enfermagem, onde a falta de
mão de obra qualificada é latente.
A instituição ocupa uma ampla, moderna e muito bem equipada estrutura para os

De visual novo
Em destaque na coluna de hoje o garotão Antonio Coelho Roman, que está
de visual novo. Ele é filho de Angelo Roman e Katiuscia Hirata Coelho. E é
neto do diretor do Ilustrado e da Ilustrada FM, Ilídio Coelho Sobrinho e de
Maria Hirata Coelho.

cursos na sua sede, na Rua Dr. Camargo,
4867, onde funcionava o Hospital São Lucas. As equipes de colaboradores do Cemil
também receberão aprimoramentos em
cursos especiais no mesmo local, mantendo
o alto padrão de qualidade no atendimento.
Como são poucas as vagas, as inscrições para o processo seletivo do curso
técnico em enfermagem seguem abertas,
mas deverão ser preenchidas rapidamente.

Audiência

Gol no Voe Paraná

Sílvio Santos sentiu que a presença de
Bolsonaro nos programas do SBT levantou
a audiência média da
emissora.
Mais um pouco e,
se pudesse, Sílvio chamaria o capitão para
apresentar programa
fixo.
SBT já é quase uma
espécie de Sistema Bolsonaro de Televisão,
como dizem por ai.

Acontece hoje o lançamento do projeto do governo estadual
Voe Paraná, com a presença de diretores da Gol que promete
voar para dez cidades do interior.
Serão atendidos os municípios de Cornélio Procópio,
Paranavaí, Cianorte, Campo Mourão, Guaíra, Telêmaco
Borba, Francisco Beltrão, União da Vitória, Paranaguá e
Guarapuava. A cidade de Umuarama, como já é sabido, será
atendida pela Azul Linhas Aéreas.

Em
Curitiba
O prefeito de Tapejara, Rodrigo Pezão, esteve em viagem a Curitiba nesta semana em
busca de mais recursos
para o município. Ele
esteve acompanhado do
vereador e presidente
da Câmara Municipal,
Rogério Francischini,
e contou com o apoio
do deputado estadual
Jonas Guimarães.

Tempos estranhos
Pediram á Salman Rushdie, o escritor, que falasse sobre
a visão que tem dos tempos atuais.
Seu diagnóstico foi preciso, mas revestido de tristeza:
- ”São tempos de uma cultura da ignorância agressiva. Na
Internet coexistem no mesmo nível de autoridade as verdades
e as mentiras”.

Ele disse:
“Todas as instituições médicas poderão ser beneficiadas com novos profissionais e a escola está preparada
para qualificar esses futuros trabalhadores, com a sala de
experiência prática, de informática, e de acesso a várias
obras bibliográficas, com a biblioteca”.
De João Jorge Hellú, médico e superintendente do Cemil, ao inaugurar ontem o Centro de Educação Profissional
São Francisco de Assis.

Papo rápido
- O deputado pastor Marco Feliciano disse que pagou
R$ 157 mil com grana da câmara dos deputados o seu
tratamento dentário para resolver problema de bruxismo...
- Pra problema de bruxismo não era melhor fazer um
exorcismo?

Carne suína

Do Fraga

China cancelou compra de carne de porco
de produtores norte-americanos e o Brasil vê
aumentar chances de
mais vendas externas, o
que acaba encarecendo
o produto nos açougues
daqui.
A febre suína africana segue dizimando os
rebanhos chineses e a
guerra comercial segue
dizimando os rebanhos
nos EUA.
Bom para o produtor
brasileiro, por enquanto...

- O único poder dos reacionários é manter o futuro
longe deste momento...
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O médico João Jorge Hellu com o prefeito Celso Pozzobom, o ex-deputado estadual Fernando Scanavaca e representantes do Hospital Cemil e 12º Regional de Saúde inaguram o
Centro de Formação Profissional

O médico João Jorge Hellu fala da importância do apoio da administração municipal e dos
deputados estaduais na formatação do centro de formação

IQualificação
I
de ponta

Cemil inaugura Centro de Formação
Profissional de técnico em enfermagem
Umuarama - A comunidade de Umuarama e
toda região ganhou, na
manhã de ontem, o Centro
de Educação Profissional
São Francisco de Assis, que
ofertará o curso de Técnico
em Enfermagem. Com espaço moderno e profissionais
qualificados, o espaço tem a
Associação Beneficente São
Francisco de Assis (ABESF)
como mantenedora, a qual
também é responsável pelo
Hospital Cemil.
Segundo o médico e superintendente do hospital
Cemil, João Jorge Hellu, o
centro de educação surge
para proporcionar ensino
de qualidade à formação
dos técnicos em enfermagem. “A ideia veio do médico
Robson Grubba Moreira,
visando elevar o conhecimento profissional do técnico de enfermagem. Uma
vez, que este profissional
é quem mais tem contato
com o paciente. Para isso,
idealizamos uma escola
totalmente equipada e com
professores capacitados, visando formar um profissional qualificado para atuar
nos hospitais de Umuarama
e região”, disse.
O CENTRO
DE EDUCAÇÃO
O Centro de Educação
Profissional São Francisco
de Assis ministrará suas
aulas no prédio do antigo
Hospital São Lucas, na
rua Doutor Camargo, e as
inscrições para o curso de
técnico de enfermagem podem ser realizadas na sede
da escola ou na secretária
do Hospital Cemil.
Segundo a diretora do
Centro de Educação, Andressa Martins, os cursos
serão divididos em dois
períodos: noturno - que será
semanal e com duração de

O Centro de Educação Profissional São Francisco de Assis ministrará suas aulas no prédio do antigo Hospital São Lucas,
na rua Doutor Camargo

25 meses - e diurno - com aulas nos fins de semana e 30
meses de duração. Ao todo
são 60 vagas divididas entre
os dois períodos. “Para
ingressar no curso o candidato deve ter concluído o

ensino médio e participar
do teste seletivo”, ressaltou.
A estrutura do centro de
educação profissional conta
com laboratório de informática, semiologia, sala de
aula, sala de professores e

biblioteca. A inscrição para
o teste seletivo tem custo
de R$ 30,00 e o curso terá
mensalidade de R$ 298,00.
“Não será cobrado valores
de matrícula”, finalizou a
diretora.

O Centro de Educação fica localizado na rua Dr. Camargo no prédio onde
funcionou o Hospital São Lucas e uma unidade do Cisa

Além dos conhecimento da enfermagem junto ao paciente, os alunos do centro de formação
terão conhecimento da administração

CRESCIMENTO
PROFISSIONAL
O presidente da ABESF,
o médico Guilherme Antonio Schimitt, retificou a
importância da escola para
o crescimento profissional

dos técnicos em enfermagem não só de Umuarama,
mas de toda região. “É uma
qualificação de mão de
obra de toda região. Serão
profissionais que vão atender todos com maestria”
enfatizou.
Para o médico e professor de Medicina da Unipar,
Italo Fiovaranti Junior, a
concretização do centro
de formação é um ganho
imensurável para toda
a comunidade, uma vez
que os hospitais precisam a cada dia melhorar
seus atendimentos para
os pacientes. “Existe a
necessidade de ampliar a
qualificação profissional
da equipe de técnicos de
enfermagem, isso é uma
demanda que chega até nós
pelos questionamentos dos
pacientes. Esse paciente
busca melhor qualidade em
todos os setores da saúde.
No Cemil já fornecíamos
treinamentos para os novos funcionários e isso nos
levou a amadurecendo a
ideia da escola, que vai
reverter em qualidade de
atendimento para o paciente”, explicou o médico.

Os presentes na inauguração visitaram as estruturas do centro de formação
como o laboratório de semiologia

Os convidados da inauguração ficaram entusiasmados com a estrutura do centro de formação
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IPRISÃO
I
EM UMUARAMA

Operação desarticula no PR núcleo de
gerenciamento financeiro de facção criminosa
Curitiba – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (6)
a Operação Cravada, para
desarticular núcleo financeiro de facção criminosa
responsável pelo recolhimento, gerenciamento e
emprego de valores para
financiamento de crimes
nos estados do Paraná, São
Paulo, Mato Grosso do Sul,
Acre, Roraima, Pernambuco e Minas Gerais.
No total foram cumpridos 85 mandados, sendo
55 de busca e apreensão e
30 de prisão. Em Umuarama uma mulher foi presa
suspeita de participar da
organização criminosa.
Na região também foram
cumpridos mandados em
Tapejara e em Pérola.

CONTAS
Segundo a PF, durante as
investigações foram identificadas e bloqueadas mais
de 400 contas bancárias
suspeitas em todo o país.
Os valores que transitavam entre as contas bloqueadas eram utilizados para pagar a aquisição de armas de
fogo e de entorpecentes para
a facção (financiado diretamente a criminalidade violenta), além de providenciar
transporte e manutenção
da estadia de integrantes e
familiares de membros da
Facção em locais próximos a
presídios, segundo a polícia.
O INÍCIO
A investigação teve início em fevereiro deste ano,
com base em informações

obtidas acerca da existência de uma espécie de
núcleo financeiro da facção
criminosa estabelecido na
Penitenciária Estadual de
Piraquara/PR.
A atuação da Polícia
Federal dá-se em razão do
caráter interestadual da
facção, o que foi identificado no decorrer da investigação ligada à competência
da Justiça Estadual de
Piraquara no Paraná.
Verificou-se que o núcleo
é responsável por recolher e
gerenciar as contribuições
para a facção criminosa em
âmbito nacional. Os pagamentos - também chamados
de “rifas”- eram repassados à Organização Criminosa por intermédio de
diversas contas bancárias

e de maneira intercalada,
com uso de medidas para
dificultar o rastreamento. A
investigação indica a circulação de aproximadamente

1 milhão de reais/mês nas
diversas contas utilizadas
em benefício do crime.
Os investigados devem
responder, na medida de

LOCAIS
A ação contou com apoio do
Ministério Público do Estado do
Paraná, GAECO/SP, Departamento
Penitenciário Nacional, Secretaria
de Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo e Polícia Militar
do Estado de São Paulo.
Cerca de 180 policiais federais
cumpriram 55 mandados de busca e
apreensão, 30 mandados de prisão,
expedidos pela Vara Criminal de Piraquara, nos municípios de Curitiba,
São José dos Pinhais, Paranaguá,
Centenário do Sul, Arapongas,

Londrina, Umuarama, Pérola, Tapejara, Cascavel, Guarapuava no
estado do Paraná, Praia Grande,
Itapeva, Osasco e Itaquaquecetuba,
Hortolândia e São Paulo, no Estado
de São Paulo, incluindo também no
presídio de Valparaíso/SP, além de
outras localidades nos estados do
Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima,
Pernambuco e Minas Gerais. Dos
30 mandados de prisão, 8 serão
cumpridos em presídios, sendo 3 em
São Paulo, 1 no Mato Grosso do Sul
e 4 no Paraná.

Poluição visual tem se tornado comum
em Umuarama, mas é passível de multa
Umuarama - O prefeito
Celso Pozzobom manifestou
preocupação com os danos
ao patrimônio público, bem
como a utilização irregular dos pontos de ônibus
e outros logradouros do
município. Ele lembra que
a administração tem feito grandes investimentos
para dar mais conforto e
segurança à população,
melhorando os serviços públicos em vários aspectos,
porém alguns cidadãos se
aproveitam das estruturas
públicas para promoção e
oferta de serviços, o que
fere o Código de Posturas
do município.
É o caso dos pontos de
ônibus. Além das novas
cabines instaladas para dar
mais proteção e conforto
aos usuários, mesmo os

Pontos de ônibus é um dos alvos da propaganda irregular

pontos mais antigos têm
sido utilizados para divulgação de cartazes sem autorização da Prefeitura. “O
pessoal quer divulgar seus
cursos, promoções, produ-

Andaime quebra e deixa
trabalhador ferido em Umuarama
Umuarama – A quebra
de um andaime deixou um
trabalhador da construção
civil de 29 anos ferido em
Umuarama. O acidente
ocorreu por volta das 10h20
desta terça-feira (6), na
construção de um prédio,
na avenida Rotary, na região central da cidade.
Segundo o apurado, a vítima e mais quatro colegas
estavam sobre a plataforma

que não resistiu e quebrou.
Alex Ribeiro caiu de uma
altura aproximada de 3 metros. Como ele e os outros
trabalhadores utilizavam
equipamento de proteção
individual, apenas Ribeiro teve ferimentos leves,
segundo o Corpo de Bombeiros. O rapaz foi levado
ao Hospital Nossa Senhora
Aparecida com suspeita de
fratura em um dos pés.

Jovem é preso com cocaína
e quase R$ 800 no Tarumã
Umuarama – Um
jovem de 22 anos foi
preso com crack,
cocaína e R$ 798
em dinheiro trocado, na tarde desta
segunda-feira (5),
no Parque Tarumã,
em Umuarama. A
ação foi realizada
pelos investigadores
do Grupo de Diligências Especiais da
Polícia Civil.
Segundo a polícia, a droga estava
escondida em um
pote, dentro da residência na rua Ayrton Senna.
No local foram localizados 62,7 gramas de crack,
77 gramas de cocaína, 27 gramas de maconha e
o dinheiro. O jovem foi autuado em flagrante por
tráfico de drogas e está recolhido na cadeia local.
(Foto divulgação Polícia Civil)

tos e serviços nos pontos
de ônibus, mas isso não é
legal. Eles são patrimônio
da população e não podem
ser usados em benefício de
alguns. É lamentável que

usem a estrutura pública
para promover interesses
pessoais”, apontou a diretora de Arrecadação e
Fiscalização da Prefeitura,
Gislaine Alves Vieira.
A Prefeitura tem fiscalizado esse tipo de prática
e acionado os responsáveis. A prática pode ser
enquadrada em poluição
visual, além de danos ao
patrimônio público, o que
pode resultar em multa
de R$ 500 a R$ 1.300 e
processo administrativo, dependendo do caso.
Outra prática ilegal é o
anúncio de produtos e
serviços em pinturas no
pavimento asfáltico, bem
como a demarcação de vagas exclusivas por conta
própria, sem autorização
ou mesmo ciência do órgão

responsável pelo trânsito.
“A publicidade precisa
ser feita de forma regular,
respeitando a legislação,
e sem danificar ou poluir
visualmente as estruturas
públicas. Esse costume
precisa ser combatido, bem
como a ‘criação’ de vagas
exclusivas para determinados serviços no espaço de
estacionamento regular”,
completou a diretora.
A população pode ajudar
o município a coibir estas
práticas por meio de denúncias à Ouvidoria (pelo
fone 156) ou diretamente
ao setor de Fiscalização do
Código de Posturas – pelo
3621-4141, ramal 188. Os
fiscais vão cobrar a retirada da publicidade irregular
e adotar os procedimentos
cabíveis.

Governo envia ao Legislativo projeto
que cria fundo especial de segurança
O Governo encaminhou
nesta terça-feira (08) à
Assembleia Legislativa o
projeto de lei que institui o
Fundo Especial do Sistema
Único de Segurança Pública
do Estado do Paraná e o Conselho Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social.
Obrigatórios para garantir
o repasse de recursos federais do Fundo Nacional de
Segurança Pública (FNSP),
gerido pelo Ministério da
Justiça, a criação do fundo
e do conselho permitirá que
o Estado receba entre R$
11 milhões e R$ 15 milhões
em setembro, que serão
aplicados principalmente em
equipamentos de segurança.
“Estamos atendendo
os requisitos exigidos pelo
governo federal para habilitar o Estado a receber, já
no próximo mês, recursos
do FNSP, que serão utilizados para reequipamento,
manutenção, treinamento
e infraestrutura da Segurança”, explica o governa-

suas participações, pelos
crimes de Tráfico de Entorpecentes, Associação para
o Tráfico, Organização
Criminosa, entre outros.

dor Carlos Massa Ratinho
Junior.
Ele reforça a importância da agilidade na tramitação do projeto de lei para
que o repasse possa ser
feito ainda em setembro.
Após este prazo, o Estado
só terá nova chance no final
do ano.
APLICAÇÃO
O chefe da Casa Civil,
Guto Silva, acrescenta que
os recursos são essenciais
para melhorar a estrutura
das forças de segurança,
valorizar o policial e atender melhor a população.
“Será possível comprar
equipamentos, coletes, armamentos, entre outros
itens de segurança”, acrescenta. Segundo ele, com
R$ 11 milhões – o mínimo
previsto para o Paraná
receber – é possível, por
exemplo, comprar coletes
à prova de bala para todos
os policiais militares da
ativa do Estado ou adquirir

pistolas de primeira linha
para 25% da corporação.
COMPOSIÇÃO
O fundo estadual será administrado por um conselho
diretor presidido pelo secretário estadual da Segurança
Pública e integrado pelas
secretarias da Fazenda e do
Planejamento e Projetos Estruturantes, polícias Militar,
Civil e Científica, Corpo de
Bombeiros e Departamento
Penitenciário.
O CONSELHO
O conselho, também previsto no projeto de lei, é um
colegiado com competência para sugerir diretrizes
para as políticas públicas
e acompanhar atividades
de segurança e defesa social. Compete a ele propor,
acompanhar e fiscalizar
as políticas de Estado de
prevenção à violência e
combate à criminalidade, ações emergenciais e
crimes interestaduais e
transnacionais.

ECONOMIA

Vendas do
Dia dos Pais
devem crescer
2,1%, prevê
CNC
As vendas do comércio no Dia dos
Pais devem crescer
2,1% este ano, segundo estimativa
divulgada pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo
(CNC). A expectativa
é que a data movimente R$ 5,6 bilhões,
equivalente a 4,5% de
todo o faturamento
do mês de agosto.
Se confirmada,
seria a terceira alta
consecutiva registrada em Dia dos Pais.
Em 2018, as vendas
subiram 4,1%. Em
2017, 3,6%.
Segmentos
Hipermercados
e supermercados
devem concentrar
40,4% do total de
vendas relativas às
compras do Dia dos
Pais, registrando movimento de R$ 2,1
bilhões. O comércio
de artigos de uso
pessoal e doméstico também espera
alta de 15,6% das
vendas, enquanto os
ramos de vestuário
e calçados estimam
incremento de 12,9%
no período.
De acordo com a
projeção da CNC, o
Dia dos Pais, celebrado no próximo
domingo, vai ainda
impulsionar as vendas de televisores,
calçados esportivos
e bebidas alcoólicas produtos que tiveram
preços reduzidos em
relação aos praticados no ano anterior.
Por outro lado, livros,
entradas para o cinema e aparelhos telefônicos estão mais
caros este ano.

Menino de 8 anos morre afogado em tanque de peixes
São Jorge do Patrocínio
– Um menino de apenas 8
anos morreu após se afogar
em um tanque de peixes
na área rural de São Jorge

do Patrocínio. O acidente
ocorreu no fim da tarde de
segunda-feira (5), na Estrada da Ribeira.
A criança chegou a ser

socorrida pelo proprietário
do imóvel até a hospital da
cidade, mas a criança não
resistiu.
Segundo o apurado o

menino brincava com mais
dois amigos quando o acidente aconteceu. O caso será
investigado pela Polícia Civil
de Altônia.
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Cantora apaixonada

O coração da cantora Karol Conka está batendo mais
forte. É o motivo é o guitarrista Thiago Barromeo. Eles
assumiram o romance. Felicidades ao novo casal.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR

O aniversário de
uma grande atriz

Nathalia Timberg comemorou 90 anos com festa em
um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Como
não poderia deixar de ser, a atriz foi muito festejada
por amigos e familiares. Nathalia Timberg contabiliza
quase 70 anos de carreira; atualmente ela interpreta
a Gladys, na novela “A Dona do Pedaço”.

Solidariedade
Durante os anos que
passam na Unipar, os
estudantes aprendem
também sobre valores
humanísticos, cidadania
e amor ao próximo. As
ações sociais das quais
eles participam provam
que esses ensinamentos
são levados a sério.
As campanhas de
arrecadação de
alimentos para entidades
filantrópicas são uma
delas. Recentemente,
durante a Gincana do
curso, os acadêmicos
de Engenharia Civil
da Unidade de Guaíra
arrecadaram mais
de uma tonelada de
alimentos, que foram
doados para três
entidades: a Associação
Pestalozzi (Escola
Mário Luiz), que atende
crianças; o projeto
Auxílio Fraterno, que
presta apoio a famílias
carentes; e a Casa
da Sopa, que atende
pessoas de baixa
renda. A coordenadora
do curso, professora
Vanda Zago, afirma
que as ações sociais
faz com que os alunos
saiam da Universidade
profissionais mais
conscientes da
responsabilidade social.
Educação Física Os
coordenadores do curso,

professores Robson
Recalcatti (Toledo) e
Silvia Sarto (Umuarama),
estiveram em Curitiba
para participar de
audiência pública com o
presidente do Conselho
Nacional de Educação,
Luiz Roberto Liza Curi.
O evento teve como
pauta o debate sobre o
futuro do curso superior
de Educação Física, a
profissão e suas novas
diretrizes. Segundo
Curi, de acordo com
pesquisa, dos 35 mil
cursos de graduação
existentes no país, 612
são de Educação Física.
Além disso, mostrou
que a oferta de vagas
é maior do que a de
matrículas efetivadas,
pois os cursos não
atendem as expectativas
dos interessados.
Curi também falou
também sobre as novas
diretrizes, abordando a
organização acadêmica,
questões de avaliação,
diversidade do
aprendizado, papel do
docente, atividades
práticas e iniciativa
dos cursos. O evento
foi uma oportunidade
de debater o futuro da
Educação Física, assim
como o curso no meio
acadêmico e como
ele pode contribuir na
formação dos futuros
educadores físicos.

MEDICINA NA UNIPAR É A ESCOLHA CERTA
VESTIBULAR 29/09 - INSCRIÇÕES ATÉ 13/09
SAIBA MAIS medicina.unipar.br

A vida segue

José Loreto foi flagrado
em clima de romance com
Yaya Burihan, ex-participante do “De Férias Com o Ex”,
exibido pela MTV, durante
um evento no Rio de Janeiro.

Grande novelista

A renomada Cristiane
Fridman está trabalhando
em um novo folhetim para a
Record; a nova produção tem
o título provisório de “Amor
Sem Igual”. Vale dizer que
Cristiane Fridman assina a
trama de “Topíssima”.

MALHAÇÃO: TODA FORMA DE AMAR –
17h45, na Globo

Góes exige que Anjinha mande um recado a Marco.
Carla propõe noivado a Madureira. Serginho questiona
Guga sobre o preconceito de sua família. Lígia revela a
Carol que ela precisa de uma cirurgia. Daniel confessa
para Madureira que gosta de Milena. Peixoto cerca
Góes. Marco confessa a Neide que ainda gosta de Carla. Guga revela seu segredo a Meg e Beto. Filipe diz a
Rita que Lígia retirou a ordem de restrição contra ela.

ÓRFÃOS DA TERRA - 18h20, na Globo

Laila explica a Hussein por que está separada de
Jamil. Benjamin se encontra com Letícia. Helena e
Elias discutem. Amin leva Jamil ao encontro de Dalila, que o avisa de seu jantar. Hussein decide ir com
Laila ao jantar de Dalila. Dalila ameaça Jamil. Cibele
sonha com Davi e se emociona. Ester descobre a falsa
gravidez de Latifa e conta para Abner. Bóris encontra
Mamede na rua. Omar embriaga Eva. Elias pensa em
Missade. Jamil humilha Dalila durante o jantar e sai
de casa. Almeidinha flagra Dalila ameaçando Jamil.

BOM SUCESSO - 19h30, na Globo

Alberto comenta com Sofia que Paloma o fez refletir.
Machado avisa a Vicente que Ramon será demitido,
caso não aceite o filho de volta na equipe. Diogo consegue o endereço de Paloma. Jeniffer pega o caderno
de Alice e descobre sobre seu sentimento por Luan.
Alice briga com Jeniffer e Lorena. Paloma fica sabendo
que Ramon perdeu o emprego. Paloma avisa a Diogo
que não está à venda, quando ele oferece dinheiro
para ela encontrar Alberto. Alberto pergunta a Diogo
por Paloma.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Devido à quebra de contrato, Pendleton pede que
Sophie devolva o braço mecânico. Um desenho com
as iniciais “DL” aparece pichado na parede do colégio,
deixando Ruth intrigada para saber quem foi o autor.
Sergio fica ansioso para o lançamento do Vetherna
em VR. Eric tenta boicotar a relação de Hugo e Paola.
Brenda e Raquel ficam cada vez mais próximas. Débora descobre a mentira de Salvador. Raquel briga com
Mirela, e diz que cansou de ser a amiga boazinha. Se
passando por entregador, Mosquito invade a casa de
Pendleton.

A DONA DO PEDAÇO - 21h15, na Globo

Jô resgata a bolsa com o dinheiro que havia dado
a Jardel. Régis pede perdão a Maria e afirma que se
livrará de seu vício. Camilo anuncia a Lucas a morte
de Jardel e interroga o rapaz. Maria da Paz e Ellen
descobrem sobre a morte de Jardel e Camilo acredita
que o mordomo foi assassinado. Vivi confronta Otávio
e exige que o pai respeite Beatriz. Fabiana apoia Vivi.
Rock ajuda Leandro a lutar.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Os Cúmplices vasculham o galpão e pegam CDs, HDs
e papéis que encontraram. O padre pede que Augusto
não se aproxime da sobrinha. O “fantasma de Isabela”
aparece para Regina e pergunta sobre Marina. Regina
responde que se ela fosse um fantasma de verdade
saberia. Isabela foge e Regina manda seus capangas revistarem a casa à procura da menina. Mateus desconfia
que Téo esconde um segredo. O menino vai trabalhar
na sapataria, mas Giuseppe e Nico impedem que ele
fique lá e se encontre com “Antonella”. Navarro vai ao
porão e, por pouco, não encontra Isabela.

Atração especial

O sucesso da Internet, ator
e comediante Jeff Schroeder
será uma das atrações no programa de Fernanda Gentil na
Globo, que tem estreia prevista ainda para este semestre. É
esperar e conferir.

Cabelo novo

Marília Mendonça cortou os
cabelos na altura dos ombros.
E mais, a cantora furou novamente as orelhas depois de ter
feito uma cirurgia plástica na
região. Ela dividiu os resultados
com seus seguidores que se
desmancharam em elogios.

Alvoroço

Maísa Silva esteve numa
feira escolar em São Paulo e
chamou a atenção, como já
era esperado. A apresentadora aproveitou para lançar
a sua nova linha de mochilas.

Boa influência para cuidar dos seus
interesses pessoais e assuntos sentimentais. Pessoas queridas procurarão favorecê-lo. A saúde e o amor
estão em excelente fase.

Não se preocupe se você tem segredos. Cada um é uma lua e tem um lado
escuro que nunca mostra a ninguém.
Pense nisso e pare de se atormentar.
Seja sempre você mesmo.

Você terá muitas atividades boas
neste período, podendo sair vencedor.
Os meios de comunicações estão favorecidos. Contudo, evite desavenças
na vida familiar e amorosa.

Não permita que o esgotamento físico
ou as emoções fortes, tirem suas energias. O melhor que poderá fazer agora
será buscar a companhia de pessoas
amigas que saberão apreciá-lo.

Poderá ter lucros em negócios relacionados com a terra e propriedades
de um modo geral. Os transportes
também estão favorecidos, bem como
viagens por via aérea.

Período promissor. Seja otimista e
aproveite as chances que surgirão
agora. Pleno êxito financeiro. Saiba
aproveitar as oportunidades que
aparecem em sua vida. Mas sempre
com honestidade.

Faça tudo com originalidade, sua
melhor qualidade e conseguirá influenciar pessoas importantes em
seu progresso. Muito bom para obter
sua independência financeira e a
liberdade de espírito.

Fase em que fará muitas relações,
mas encontrará poucas pessoas que
o compreenderão. Tenha calma e seja
sempre você mesmo. Dê sua opinião
quando necessário. Seja sincero.

Fase em que conseguirá realizar boa
parte de seus anseios e desejos,
principalmente os que estão ligados
ao campo profissional. Fluxo propício,
também, ao amor e às diversões.

O dia lhe trará muitas surpresas boas.
Por isso, desarme, deixe a intolerância
de lado e aproveite o bom período que
o destino reservou para você.

Hoje e sempre, lembre-se de que não
há maior exercício para fortalecer o
coração do que nos abaixarmos para
levantar os outros. Ajude sempre
quem precisa.

O excesso de confiança em si e de
otimismo, principalmente ao lidar com
seu dinheiro, poderá acarretar-lhe
sérios problemas. Faça tudo dentro
de suas condições.
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IDIA
I DO TÊNIS

Oficina na Unipar contemplou
crianças de vários bairros da cidade
Umuarama - A Universidade Paranaense – Unipar
realizou no sábado, 3, o ‘Dia
do Tênis’, organizado pela
coordenadoria do curso de
Educação Física, em parceria com a academia de
tênis AGT de Umuarama,
Secretaria de Esportes da
Prefeitura e Ciape (Centro Integrado de Apoio a
Projetos Empresariais)
da Unipar, com apoio da
Federação Paranaense de
Tênis e Conselho Regional
de Educação Física.
O evento contemplou
cerca de cem crianças, de
escolas de Umuarama e do
vizinho município de Maria
Helena. Elas foram convidadas para participar de
uma oficina para aprender
regras básicas do jogo. Mas
o objetivo maior dos organizadores foi popularizar
a modalidade, destacando
os benefícios que a prática
oferece para a saúde física
e mental [o tênis exige alto
nível de concentração, o
que leva a melhorias do
equilíbrio e da coordenação, entre outras].
A oficina aconteceu no
estacionamento do Câmpus
Tiradentes da Unipar, com
supervisão do proprietário
da AGT, Aguinaldo Silva
[atleta com longa experiência no esporte] e co-

jogar [são três bolsas].
Ensinando e motivando
as crianças também estavam o umuaramense Pedro
Sucupira e o curitibano
Lucas Amorin. A dupla
campeã brasileira de tênis
tem no currículo vários
títulos e muitas medalhas
e troféus, de torneios nacionais e estaduais. Eles
treinam pela DM Tênis/
Instituto Ícaro, de Curitiba.
Na véspera da oficina, os
acadêmicos passaram por
um treinamento na AGT,
com Aguinaldo e os campeões. Foram horas dedicadas a aprender técnicas e a
refletir sobre a importância
do esporte como fator de integração social e promoção
da cidadania.
A aluna do Colégio Malba Than, Nair Hétely, diz
que amou participar: “Gosto muito de praticar esportes; sou a única menina
na escola que joga futsal...
quero ser professora de
educação física”.

Estacionamento foi transformado em quadra para a oficina
que reuniu cerca de cem crianças

laboração de professores
da Unipar, da prefeitura e
de escolas. Acadêmicos de
Educação Física também
cooperaram: trinta foram

Parcerias
A coordenadora do curso de Educação
Física da Unipar, professora Silvia Sucupira,
acompanhou os trabalhos. Ela disse que o ‘Dia
do Tênis’ alcançou os objetivos pelos bons
parceiros que agregou. “Foi bem produtivo”,
exclama. “Fomos a Curitiba conhecer o Instituto Ícaro, trouxemos a ideia para Umuarama
e, a partir deste primeiro investimento bem-sucedido, vamos colocá-lo na agenda social
da Unipar”, promete.

escalados para a atuação
de monitoria.
“Juntamos as estruturas da Unipar e da AGT e
promovemos este evento
sensacional! Foi uma aula
com muito conhecimento
técnico, mas também voltada para o incentivo. O tênis
é uma modalidade que vem
crescendo e poder plantar
essa sementinha foi gratificante”, diz Aguinaldo, que
cumpriu também o papel de
olheiro. “Vi que tem muita
criança com potencial”,
assegura, informando que
dará bolsa da AGT para
quem se destacou e tem
interesse em aprender a

Prefeito Gervasone parabeniza
atletas do Karatê de Altônia
Altônia - A Administração Municipal de Altônia, através do Prefeito Municipal Gervasone
parabeniza os atletas do
Karatê P.R.C.A - Projeto
Resgate da Criança e
Adolescente pela conquista das medalhas na
Final do Campeonato
Paranaense de Karatê no
último sábado 03/08/19
em Curitiba. Onde dos
14 atletas participantes
10 trouxeram medalha
de 1º lugar e os 04 atletas
medalhas de 2º e 3º lugar
no Paranaense. Parabéns
ao Professor Geraldo e ao

Equipe tem feito bonito e conquistado muitas medalhas

Coordenador do P.R.C.A
- Hubner Bianchini pelo
empenho e bom resulta-

do. Assessoria de Comunicação - P.M.A - Claudemir Caetano

FALCÃO EM UMUARAMA NO SÁBADO
Os apaixonados por
futsal terão a oportunidade de encontrar o craque
Falcão, de saudosas apresentações em Umuarama,
no próximo sábado dia 10.
Ele vai participar de um
jogo amistoso no ginásio
de esportes Amário Vieira
da Costa, denominado o
Jogo do Rei. Será a partir
das 20 horas com ingressos ao preço de 30 reais.
Outras informações no
fone 44- 98444-7577.

Professora Silvia e Aguinaldo com os campeões de tênis Pedro e Lucas

VETERANOS DE UMUARAMA VENCEM MAIS UMA

A Associação dos Veteranos de Umuarama realizou mais um amistoso no
fim de semana passado contra o time de Cruzeiro do Oeste e venceu por 2 X 1.
Próximo jogo do Umuarama vai ser dia18 de agosto contra o Tuneiras do Oeste.

Cruzeiro recebe o Inter pela Copa do Brasil
Vencer o Inter hoje em
casa e largar na frente na
busca por uma vaga na final
da Copa do Brasil é tudo que
o técnico Mano Menezes, os
jogadores e a torcida tanto
anseiam no Cruzeiro. Para
isso, o time celeste terá que
voltar a estufar a rede, após
sete partidas seguidas com o
ataque passando em branco.
“Nós temos escolhido
algumas coisas diferentes
para os jogos. Até fui criticado por isso. Em função
dessa dificuldade de vencer,

tem sido custoso fazer gol. E,
quando é custoso, não podemos sofrer gol. É preocupante mesmo. Nós estamos preocupados juntamente com
o torcedor. Temos vitórias

importantes, mas têm sido
coisas esporádicas depois de
alterações específicas, como
fizemos na vitória sobre o
Atlético por 3 a 0”, pondera
o técnico cruzeirense.

JOGOS DE HOJE
COPA DO BRASIL
Cruzeiro X Internacional
CAMP BRASILEIRO
Corinthians X Goiás
(Jogo atrasado)

CHEVROL
CHEVROLET
ET
CELTA SUPER 04/05
Alarme, trava. R$ 13.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

COBALT LTZ 1.8
13/13

Prata. R$ 32.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

CORSA HACTH
PREMIUN 1.4

CRUZE LT 13/13

Sedan, branco, automático.
R$ 45.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

CRUZE LTZ
13/13

ONIX LTZ 14/14

Branco, manual, completo.
R$ 38.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA
ELEGANCE
07/07

Sedan, Branco, Automatico,
70.000 km rodados. R$
45.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

Preto. R$ 26.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563

MERIVA
PREMIUM 12/12

VECTRA
ELEGANCE 11/11

09/09, prata. R$ 20.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

Branca, completa. R$
25.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / (44) 99976-0563

Prata, R$ 32.000,00
Interessados tratar pelo
telefones (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563

CORSA SEDAN
1.0 08/08

MONTANA 1.4
17/17

ZAFIRA 08/09

Preto, Completo. R$
16.500,00. T (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563

Branca, completa. R$
33.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / (44) 99976-0563

Prata, 7 lugares, Automatica,
Air Bag, ABS, Flex. R$
27.000.
Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FIATFIAT
UNO ELETRONIC
94 1.0
Cinza, quatro portas, com ar
condicionado. R$ 7.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

UNO FIRE 03/04
1.0

Azul, quatro portas. R$
11.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

UNO WAY
ECONOMIC
10/11

04 portas, preto, ar. R$
18.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD
FORD

CARROS
CRUZE SEDAN LT TURBO

ANO
16/17

COR
PRATA

OPCIONAIS
COMPLETO, AUT, COURO

VALOR
R$ 74.900,00

FORD CLX 97/97

Prata, quatro portas,
completo. R$ 9.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

FORD FOCUS
14/15

Branco,2.0, S.E, Automatico,
Completo. R$ 54.000.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

FORD KÁ 1.0
11/12

Preto, completo. 16.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

VENDE-SE
CAMINHONETE
73

F75, Gasolina, Amarela.
Valor à negociar. Fone:
(44) 99927-0427.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
CITROEN C3
EXCLUSIVE 1.6

11/12, Flex, Automático,
Prata. R$ 26.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

COROLLA XEI
13/13

Preto, Completo. R$ 55.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 9 9976-0563

ETIOS CROSS
14/14

Prata, 50.000km , R$ 37.000.
Fone: (44) 3622-3292/
99976-0563 .

HILUX SW4
08/08

Prata, completa, interna
caramelo, 150.000 km.
R$ 88.000,00. Fone: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

SANDERO
EXPRESSION
12/12

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

FOCUS 1.6 SE

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 67.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19

PRATA

COMPLETO

R$ 46.900,00

ONIX 1.4 LTZ

17/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 48.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT.

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 57.900,00

ONIX 1.4 ACTIV

16/17

VERMELHO

COMPLETO

R$ 49.900,00

RANGER 3.0 LIMITED 4X4

11/12

PRATA

COMPLETO

R$ 62.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 112.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

17/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 114.900,00

S10 LTZ 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPELTO, AUT, COURO

R$ 132.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

TRACKER LT 1.4 TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 79.900,00

TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT 13/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 116.900,00

Azul, 04 portas. R$ 20.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
GOL G6 1.6
15/16

Branco, completo, 60mil km
rodados. R$ 35.000,00. Fone:
(44) 3622-3292 / 99976-0563.

GOL TREND
17/17

Preto,1.0 completo, 4
portas.R$30.000
mil.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

KOMBI 2012

Branca, 1.6, R$30.000.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

AVISOS E
AVISOS E EDITAIS
EDITAIS
COMUNICADO
DE EXTRAVIO

MACKLIFE COMERCIO
E
INDUSTRIA
DE
CONFECCOES LTDA ,
CNPJ:80.768.070/0020-96.
Comunica para os devidos
fins de extravio do seu
ALVARÁ de licença, com
esta publicação torna-se
sem efeito legal e comercial.
Era o que tinha a comunicar.

VOLKSWAGEM
GOL G5 1.6 POWER BRANCO 2009 MENOS AR 4 PNEUS NOVO
TODO REVISADO R$ 22.500,00
GOL G5 1.6 POWER PRATA 2011 COMPLETO 4 PNEUS NOVOS
CARRO IMPECAVEL R$ 27.400,00
GOL G3 1.0 COMPLETO PRATA 2007 BEM CONSERVADO R$
19.000,00
GOL G3 1.6 PRATA MENOS AR 2008 PNEUS NOVOS E REVISADO
R$ 20.500,00
GOL G3 1.6 2000 MENOS AR JOGO DE RODA SUPER CONSERVADO R$ 15.800,00
GOL G21.6 MENOS AR 2002 JOGO DE RODA E PNEUS NOVOS
R$ 15.500,00
PARATI 1.6 PRETA 2007 COMPLETA JOGOS DE RODA E PNEUS
NOVOS R$ 23.900,00
PARATI 1.6 PRETA 2008 BANCO DE COURO JOGO DE RODA E
PNEUS NOVOS R$ 25.500,00
PARATI 1.6 PRATA 2P 97 JOGO DE RODA PNEUS NOVOS SUPER
CONSERVADA R$ 13.900,00
PARATI .16 VERDE 99 COMPLETA JOGO DE RODA E PNEUS
NOVOS 4P 14.800,00
CHEVROLET
S10 ADVANTAGE 2008 COMPLETA FLEX PNEUS BF NOVOS LUZ
DE LED SUPER CONSERVADA R$ 42.000,00
CORSA CLASSIC 1.0 BRANCO COMPLETO 2014 IMPECAVEL PNEUS
NOVOS E BAIXO KM R$ 26.800,00
CORSA CLASSIC 1.0 PRETO 2012 COM DIREÇÃO HIDRAULICA
PNEUS NOVOS R$ 21.500,00
CORSA SEDAN 1.0 PRATA 2005 COMPLETO PNEUS NOVOS E
REVISAO TODAS EM DIA R$ 15.900,00
CORSA SEDAN MILENIUM 1.0 PRATA BASICO PNEUS NOVOS E
REVISADO R$ 12.700,00

CASAS
CASAS
ABDON IMÓVEIS

Residência em alvenaria com
área de 165 m², acabamento
de alto padrão, toda mobiliada,
contendo 3 suítes, sala de
estar, jantar, copa e cozinha,
garagem para 2 carros
grandes, pé direito duplo,
ar condicionado em todos
os quartos, churrasqueira e
lavandeira. Localizada na
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama/PR. Valor R$
800.000,00. Para mais
informações entre em contato
com a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

CORSA SEDAN 99 BRANCO JOGO DE RODA TRAVA E ALARME
SUPER CONSERVADO R$ 10.500,00
VECTRA GT 2011 COMPLETO COM MULTIMIDIA PNEUS NOVOS
E JOGO DE RODA R$ 33.000,00
VECTRA GLS 99 PRATA COMPLETO ABS E AIR BAG DUPLO JOGO
DE ORDA AR DIGITAL R$ 9.000,00
CELTA LIFE 2008 PRATA MENOS AR 4P SUPER CONSERVADO
4PNEUS NOVOS R$ 18.000,00
FIAT
PALIO 1.0 AZUL MENOS DIREÇÃO 4 PNEUS NOVOS REVISADO
E CONSERVADO R$ 15.000,00
UNO WAY 2008 VERMELHO TRIO ELÉTRICO PNEUS NOVOS E
REVISADO R$ 17.000,00
UNO 2013 FIRE 4P BRANCO CONSERVADO PNEUS NOVOS R$
21.000,00
PALIO 2010 CINZA COMPLETO 4 PNEUS NOVOS E REVISAO EM
DIA R$ 19.800,00
PALIO 2013 BRANCO COMPLETO 4 PNEUS NOVOS E REVISADO
R$ 24.900,00
PALIO 2000 COM AR BRANCO 2P REVISADO E CONSERVADO
R$ 12.500,00
HONDA
COROLLA 2008 XLI 1.6 PRATA AUTOMATICO BANCOS DE COURO
AIR BAG E ABS R$ 32.300,00
COROLLA 2006/06 XEI 1.8 PRATA AUTOMATICO - PNEUS BONS
REVISAO TODAS EM DIA R$ 29.800,00
COROLLA 2004 XEI 1.8 AZUL AUTOMATICO BANCOS DE COURO
4PNEUS NOVOS R$ 28.000,00

ABDON IMÓVEIS

Residência de alto
padrão de construção
e acabamento, com 1
suíte+2 quartos, área de
lazer com churrasqueira e
piscina. Terreno de 378m²
(14x27) e construção
215m².
Condomínio
EUROPARK localizado
próximo ao Shopping
Palladium Umuarama.
Valor R$1.300.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
Interessados tratar pelo
telefones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 135.000,00. Próximo Ao
Detran R. Avelino Roveron,
5280 Jd Verde Vale- À.
Total Aprox. 267,54 m² e
construída 52,78 m², Alv,
03 qtos, sala, cozinha, bwc
social, área de serviço
e garagem + Detalhes:
Interessados tratar pelo
telefone (44)9 9911-5353
ou digite cód. 1089 em
www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
VENDE

R$ 160.000,00 Próximo
A Praça Dos Xetas R.
Jose Pereirada Silva, 3611
Jd Das Garças II À. Ter.
Aprox. 126,00 m², À. Constr.
Aprox. 62,00 m² - Alv/Laje
– 03 qtos, sala, cozinha,
bwc social, lavanderia e
garagem descoberta +
Detalhes: (44)9 9995-2111
ou digite cód. 1054 em
www. aldemirimoveis.
com.br

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

240 metros de terreno, 91
metros casa, Rua Uirapuru
160. Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292/
9 9976-0563.

VENDE-SE CASA
NO JD IRENE

Minha casa minha vida,
área construida 55,41 m²,
02 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, garagem,
lavandeiria. Próx a Pça 7 de
Setembro. R$ 155.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE
Envie seu currículo a Viação Umuarama:
Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350
Pessoas com deficiência (PCDs)
podem participar de processo
seletivo!
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APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ABDON
IMOVEIS

Apartamento Contendo
: 1 Suíte, 2 Quartos, 2
Salas, 2 Garagens, Cozinha,
Dispensa e Área de serviço
o Apartamento mobiliado
localizado no 2° andar .
O condomínio contém :
2 Elevadores, Portaria,
Piscina, Playground, Salão
de festa, Segurança interno,
Sala de ginastica, Quadra
poliesportiva e Churrasqueira.
Localizado na Avenida Brasil,
Edifício Tom Jobim – Centro,
Umuarama/PR . Valor R$
760.000,00+ condomínio
.. Para mais informações
entre em contato com a
Abdon Imóveis pelos
Interessados tratar pelo
telefones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Apartamento no 1º andar do
Edifício Aston Park. Área útil:
140 m², três quartos, dois
banheiros, duas vagas de
garagem, área de serviços,
churrasqueira, varanda e
mobília (Armários nos quartos,
armários da cozinha, ar
condicionado). Detalhes
do condomínio: Elevador,
segurança 24h e salão
de festas. Localizado
na Rua Japurá n° 3601,
Zona I, Umuarama/PR.
Valor : R$ 500.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
Interessados tratar pelo
telefones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Apartamento 204 contendo
: 1 Suíte com banheira,
sacada e ar condicionado,
2 Quartos com sacada e
ar condicionado , Sala com
sacada, ar condicionado e
churrasqueira, 1 Lavabo,
Cozinha, Brinquedoteca,
Academia, com área total
de 203.87 m² e área
privada de 130.78 m².
Localizado na Avenida
Brasil n° 4522, Edifício
Marquês de Lafayette.
Valor : R$ 650.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 980,00. Prox. Unipar
Sede Ed. Res. Ravel
Tower Rua Ministro
Oliveira Salazar, 5037
-2º Andar Zona 03
Mobiliado - À. Aprox.
Priv. 65,00 m² - 2 Quart.,
Sala estar/jantar, Coz.,
A. serviço, Bwc soc. e
Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$
450,00 Incluso água e gás
) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou
digite cód. 1065 em nosso
site www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 720,00. Prox. Colégio
Paulo Tomazinho. Ed. Res.
Pathernon, Av. Maringá,
4626 - 2º Andar – Zona
3 – À. Tot. Aprox. 52,00
m² - 2 Quart., Sala, Coz.,
A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$
350,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes –
(44)3056-5555/998443338 ou digite o cód.
839 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 550,00 Prox. Harmonia
Clube De Campo Ed.
Ouro Verde 1 R. Marialva,
5860 Apto 2º Andar/ Bloco
03 À. Tot. 79,24m², À.
Priv. 48,53m² - 02 Quart.,

Sala, Cozinha, A. serv,
Bwc soc. e 01 Garag. (Cond. - Vlr/Aprox. R$
280,00 – Incluso água e
gás) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 834 em nosso
site www.aldemirimoveis.
com.br

CEMIL - (44) 3621-9200

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 780,00. Prox. A Unipar
Sede Ed. Res. Copacabana
Rua Sarandi, 5281 - 2º
Andar Zona 03 À. Tot.
Aprox. 95,00 m² - suíte,
2 qtos, Sala, cozinha, A.
serv., Bwc soc. e Gar.
(Cond. Vlr/Aprox. R$
370,00 Incluso água e
gás ) + Detalhes (44)30565555/99844-3338 ou digite
o cód. 504 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 680,00 Sem Condomínio
Prox. Col. Pe. Manoel
Nobrega, Sobreloja R.
Tomé De Souza, 2885
Apt°. Frente Jd. S. Rafael
À. Tot. Aprox. 75,00 m²
- 2 Quart., Sala, Coz., A.
serv., Bwc soc. e Gar.
(Cond. Vlr/Aprox. R$
280,00 Incluso água
e gás ) + Detalhes
(44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód.
850 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

VENDO CASAS
Rua 15 de Novembro – Esq. 31 de março –
Jardim Alvorada, n. 1100 Rua
Candido Mota, Jardim Caiuá, n.2156
Rua Catanduvas – Jardim Aratimbó, n. 4068

Contato: (41) 9 9942-2175 – Nogueira
(44) 9 9958-5958 – Noé

TERREN
TERRENOS
OS
ABDON
IMÓVEIS

Terreno com área total de
364 M² (14 x 26 m) localizado
no Condomínio portal das
Águas em Umuarama,
PR. Valor R$ 350.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 50.000,00. Prox.
A Pça 7 De Setembro
Tavessa Inga, S/N°. Jd
Das Cerejeiras 2 Imóvel
sem benfeitoria, topografia
plana, de esquina área
residencial, próximo ao
centro, de fácil acesso.+
Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite
o cód. 1074 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 70.000,00. Prox. A
Ampliaço. Pq. Metropolitano
Área 220,00m² (10,00 m x
22,00 m) sem benfeitorias.
+ Detalhes: Plantão (44)9
9995-2111 (TIM) ou digite
o cód.1075 em www.
aldemirimoveis.com.br

VENDE-SE
TERRENO

Na prolongação da Av.
Castelo Castelo Branco,
1.800m da praça dos
bancos, próximo ao
Colégio Geração Cima.
501 m² sendo 13x20x38m.
R$ 150 mil . Fones: (44)
98413-1225

PONTOS
COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS
ABDON
IMÓVEIS

Prédio comercial, com
localização central em
alvenaria com área de
construção 475,00 m² e
área total de 516.26 m²,
Avenida Londrina, 4147 Zona II - Umuarama/PR.
Valor R$ 2.250.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 3.500.000,00. Prédio
Comercial, Prox. Praça
Santos Dumond, Av. Rio
De Janeiro, 4142 Zona I - À.
Ter. 563,50m², Pavimento

térreo: Salão Comercial
com aprox.: 248,00 m²;
Edícula com aprox.: 91,00
m² e 10 vagas de garagens
com aprox.: 12,00m². E na
parte superior contendo
02 pavimentos com 04
apartamentos (02 por
andar); com área de
aprox.: 130,00 m² cada,
sendo: sala, coz., bwc
social, 3 qtos, área de
serv., garagem + Detalhes:
Plantão 44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 980
em www.aldemirimoveis.
com.br

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

Chácara contendo 5 tanques
com capacidade para 20.000
tilápias e quiosque com
churrasqueira, área total
3.37 alqueires. Localizada
estrada primavera, lote
11-1/C próxima a torre
Eiffel – Umuarama/PR.
Valor R$ 680.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Chácara de lazer com
área de 01 alqueire
contendo 1 residência
em alvenaria com área de
300 m² mais uma área de
churrasqueira com 70 m²,
Todas as construções de
primeira. Imóvel localizado
em uma área nobre nas
imediações da chácara
betel e reguinga saída
para Maria Helena. Valor
Sob consulta. Para mais
informações entre em
contato com a Abdon
Imóveis pelos fones
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

Umuarama Ilustrado

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

UMUARAMA, quarta-feira, 7 de agosto DE 2019

Publicações legais
Prefeitura Municipal de Alto Paraíso

Estado do Paraná
Processo Administrativo n° 088/2019
Pregão Presencial nº 061/2019
A Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, com sede na Av. Pedro Amaro dos Santos, n.º 900, torna
público que realizará no local e data abaixo, Certame licitatório na modalidade PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL,
para o seguinte:
OBJETO: “Aquisição de medicamentos que compõe a REMUNE – Relação Municipal de Medicamentos da Farmácia
Básica Municipal e Complementares de Emergência, destinado a Secretaria de Saúde de Alto Paraíso, conforme
materiais descritos nos anexos deste edital, onde deverão ser entregues nos locais especificados pela Secretaria
solicitante; seguindo as condições particulares deste Edital”
Nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei Complementar 147/2014, a
presente licitação é destinado à participação exclusiva de ME E EPP.
Não havendo proposta exclusiva de participação das MPE’S, EPP’S e MEI’S, o pregoeiro poderá negociar com outras
empresas participantes do processo que não se enquadrem como tal.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA: 20/08/2019 – 10h00m – Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 5.450 de 31 de maio
de 2005 e 5.504 de 05 de agosto de 2005, Decreto Federal nº 7.892/2013, da Lei Complementar 123/2006, Lei
Complementar 147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciado e fornecidos na Prefeitura
Municipal, no horário das 7:30 às 11:30 e das 13:00 ás 17:00, maiores informações pelo telefone (44) 3664-1320 ou
no site www.altoparaiso.pr.gov.br, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, aos 06 dias do mês de Agosto de 2019.
DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Paraíso

Estado do Paraná
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 076/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: W P SUPERMERCADO LTDA ME
OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios e de Panificação Diversos, a fim de dar continuidade ao atendimento da
Padaria Municipal. Os produtos serão retirados de acordo com a necessidade do Município, seguindo as condições
particulares deste Edital. A CONTRATADA se declara em condições de entregar os produtos em estrita observância
com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pelo pregão n. º 035/2018, devidamente
homologada pela CONTRATANTE, em 03/05/2018.
CLAUSULA PRIMEIRA:
Fica alterado a clausula Décima Terceira do contrato n° 76/2018, prorrogando o prazo de vigência do contrato para
30/09/2019.
CLAUSULA SEGUNDA:
O presente termo de Aditivo deste contrato entrará em vigor a partir do dia 31/07/2019, permanecendo inalteradas as
demais clausulas e condições do referido contrato.
FORUM: Comarca de Xambrê.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 077/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME
OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios e de Panificação Diversos, a fim de dar continuidade ao atendimento da
Padaria Municipal. Os produtos serão retirados de acordo com a necessidade do Município, seguindo as condições
particulares deste Edital. A CONTRATADA se declara em condições de entregar os produtos em estrita observância
com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pelo pregão n. º 035/2018, devidamente
homologada pela CONTRATANTE, em 03/05/2018.
CLAUSULA PRIMEIRA:
Fica alterado a clausula Décima Terceira do contrato n° 77/2018, prorrogando o prazo de vigência do contrato para
30/09/2019.
CLAUSULA SEGUNDA:
O presente termo de Aditivo deste contrato entrará em vigor a partir do dia 31/07/2019, permanecendo inalteradas as
demais clausulas e condições do referido contrato.
FORUM: Comarca de Xambrê.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 078/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: JULIANO ANTONIO BAFFINI - ME
OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios e de Panificação Diversos, a fim de dar continuidade ao atendimento da
Padaria Municipal. Os produtos serão retirados de acordo com a necessidade do Município, seguindo as condições
particulares deste Edital. A CONTRATADA se declara em condições de entregar os produtos em estrita observância
com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pelo pregão n. º 035/2018, devidamente
homologada pela CONTRATANTE, em 03/05/2018.
CLAUSULA PRIMEIRA:
Fica alterado a clausula Décima Terceira do contrato n° 78/2018, prorrogando o prazo de vigência do contrato para
30/09/2019.
CLAUSULA SEGUNDA:
O presente termo de Aditivo deste contrato entrará em vigor a partir do dia 31/07/2019, permanecendo inalteradas as
demais clausulas e condições do referido contrato.
FORUM: Comarca de Xambrê.

Prefeitura Municipal de Alto Paraíso

Estado do Paraná
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 076/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: W P SUPERMERCADO LTDA ME
OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios e de Panificação Diversos, a fim de dar continuidade ao atendimento da
Padaria Municipal. Os produtos serão retirados de acordo com a necessidade do Município, seguindo as condições
particulares deste Edital. A CONTRATADA se declara em condições de entregar os produtos em estrita observância
com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pelo pregão n. º 035/2018, devidamente
homologada pela CONTRATANTE, em 03/05/2018.
CLAUSULA PRIMEIRA:
Fica alterado a clausula Décima Terceira do contrato n° 76/2018, prorrogando o prazo de vigência do contrato para
30/09/2019.
CLAUSULA SEGUNDA:
O presente termo de Aditivo deste contrato entrará em vigor a partir do dia 31/07/2019, permanecendo inalteradas as
demais clausulas e condições do referido contrato.
FORUM: Comarca de Xambrê.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 077/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME
OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios e de Panificação Diversos, a fim de dar continuidade ao atendimento da
Padaria Municipal. Os produtos serão retirados de acordo com a necessidade do Município, seguindo as condições
particulares deste Edital. A CONTRATADA se declara em condições de entregar os produtos em estrita observância
com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pelo pregão n. º 035/2018, devidamente
homologada pela CONTRATANTE, em 03/05/2018.
CLAUSULA PRIMEIRA:
Fica alterado a clausula Décima Terceira do contrato n° 77/2018, prorrogando o prazo de vigência do contrato para
30/09/2019.
CLAUSULA SEGUNDA:
O presente termo de Aditivo deste contrato entrará em vigor a partir do dia 31/07/2019, permanecendo inalteradas as
demais clausulas e condições do referido contrato.
FORUM: Comarca de Xambrê.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 078/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: JULIANO ANTONIO BAFFINI - ME
OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios e de Panificação Diversos, a fim de dar continuidade ao atendimento da
Padaria Municipal. Os produtos serão retirados de acordo com a necessidade do Município, seguindo as condições
particulares deste Edital. A CONTRATADA se declara em condições de entregar os produtos em estrita observância
com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pelo pregão n. º 035/2018, devidamente
homologada pela CONTRATANTE, em 03/05/2018.
CLAUSULA PRIMEIRA:
Fica alterado a clausula Décima Terceira do contrato n° 78/2018, prorrogando o prazo de vigência do contrato para
30/09/2019.
CLAUSULA SEGUNDA:
O presente termo de Aditivo deste contrato entrará em vigor a partir do dia 31/07/2019, permanecendo inalteradas as
demais clausulas e condições do referido contrato.
FORUM: Comarca de Xambrê.

Prefeitura Municipal de Alto Paraíso

Estado do Paraná
DECRETO Nº 2048/2019
SÚMULA: CONVOCA A XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO – PARANÁ.
O Prefeito Municipal de Alto Paraíso, em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no
uso de suas atribuições e conforme a Lei Municipal Nº. 359/2015 que cria o Conselho Municipal de Assistência Social,
a Conferência e o Fundo.
CONSIDERANDO a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social
no Município.
DECRETA:
Art. 1º - Fica convocada a XI Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 21 de Agosto de 2019,
das 13h00min às 17h00min, no Salão de Eventos da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, tendo como tema central:
“Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social”
Art. 2º- As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de dotação própria do orçamento do
órgão gestor municipal de assistência social.
Art. 3º Para a organização da XI Conferência Municipal de Assistência Social será instituída uma Comissão
Organizadora coordenada pelo Presidente e pela Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social,
sendo:
Presidente: Lucia Maldonado
Vice Presidente: Janete dos Anjos Moura
Representante do Governo:
Tereza Aparecida Pedrota da Silva
Representante da Sociedade Civil:
Cristina de Oliveira
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso – PR, 06 de Agosto de 2019.
DÉRCIO JARDIM JUNIOR			
LUCIA MALDONADO
Prefeito Municipal
Presidente CMAS

Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha

Estado do Paraná
Portaria n.º 204/2019
Dispõe sobre a nomeação de Pregoeiro para analise das propostas de licitação na modalidade de Pregão Presencial
no âmbito do Município de Cidade Gaúcha Estado do Paraná e, dá outras providências.
Eu, Alexandre Lucena, prefeito do Município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições
legais, observando especialmente a Lei Orgânica do Município, bem como, a legislação em vigor aplicável ao caso
concreto.
Considerando o princípio contido no caput do artigo 5°, bem como, aqueles inerentes à administração pública,
descritos também no caput do artigo 37, e seguintes, ambos da Constituição da Republica Federativa do Brasil, em
especial do da continuidade dos serviços públicos.
Considerando a obrigatoriedade do contido na Lei Federal n.º 10.520, de 17 julho de 2002 que instituiu, no âmbito da
União, Estado, Distrito Federal e Municípios nos termos do artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, modalidade
de licitação denominada Pregão, para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providencias.
Considerando que o servidor efetivo e titular do setor, está em licença para tratamento médico e, é o único pregoeiro
do município e, que a servidora nomeada, não obstante ser cargo em comissão, já atua na equipe de apoio.
RESOLVO:
Art. 1º - Por este ato, fica nomeada pregoeira a servidora DUANE CHRISTOFARI VIERO, no cargo de Técnico de
Licitações, portadora de R.G. n.º 9.965.107-5, com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e
procedimentos relativos às licitações de Pregão Presencial, cadastramento de licitantes e, demais ofícios do cargo.
§ Único – todos os atos praticados deverão ser pautados pelos princípios constitucionais inerentes à administração
pública, ao contido nas Leis Federais n.º 9.666/93 e 10.520/02, bem como nas demais regras atinentes às licitações.
Art.2º - O presente ato entra em vigor na data da sua publicação, revogando atos contrários, especialmente o Decreto
nº 004/2018.
Alexandre Lucena
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
DECRETO N.º 262/2019
SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$15.000,00 (quinze mil
reais), destinados a suplementar as dotações do orçamento corrente do Fundo de Previdência Municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pelo Artigo 5º, inciso I da Lei n.º 50, de 14/12/2018 (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA) - Publicada em
15/12/2018.
CONSIDERANDO, a insuficiência de saldos nas rubricas de despesa específica no orçamento municipal vigente.
DECRETA:
ARTIGO 1º - Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais),
destinados a suplementar as dotações do orçamento corrente do Fundo de Previdência Municipal:
15.00- FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
15.01- DIVISÃO DO FUNDO DE PREV MUNICIPAL
09.122.0019.2100-Manutenção e Encargos com a Administração do Fundo de Previdência
0001- recursos do tesouro (descentralizados)
(17) 33.90.39.00 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
15.000,00
TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR15.000,00
ARTIGO 2º - Como recursos para a abertura do Crédito previsto no Artigo 1º deste Decreto, o Executivo Municipal
utilizar-se-á do seguinte:
15.00- FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
15.01- DIVISÃO DO FUNDO DE PREV MUNICIPAL
09.122.0019.2100-Manutenção e Encargos com a Administração do Fundo de Previdência
0001- recursos do tesouro (descentralizados)
(9) 33.90.35.00 – serviços de consultoria10.000,00
(11) 33.90.36.00 – outros serviços de terceiros – pessoa física5.000,00
TOTAL DO CANCELAMENTO 15.000,00
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício do Paço Municipal de Cruzeiro do Oeste, aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
DECRETO N.º /2019
Súmula: Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, Prefeita do Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições, que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o processo de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição à LIONÉZIA DIONIZIA
LIMA.
D E C R ETA
Art. 1º - Fica concedido à servidora LIONÉZIA DIONIZIA LIMA, brasileira, servidora pública municipal de Cruzeiro do
Oeste–Pr, portadora da Cédula de identidade RG. nº 2.023.396 - SSP/PR., e inscrita no CPF/MF nº 413.669.649-34,
residente e domiciliada em Cruzeiro do Oeste-PR., APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, no cargo de EDUCADOR INFANTIL nos termos do Art. 6º da EC 41/03 - Voluntária por Idade e
Tempo de Contribuição, e Art. 48 da Lei Municipal nº 59/2012.
Art. 2º - Fica estipulado como proventos mensal de sua aposentadoria, o valor de R$3.670,24 (Três mil, seiscentos e
setenta reais e vinte e quatro centavos), referente à última remuneração, conforme planilha de cálculo de proventos.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos desde 08 de Agosto de 2019, revogadas as
disposições em contrário
Registre-se e Publique-se
Cruzeiro do Oeste, 06 de Agosto de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2019
PREGÃO (PRESENCIAL) 039/2019- EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MEI, ME E EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA
O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
RECURSOS: Tesouro Municipal.
ABERTURA: Às 09h00min. (NOVE HORAS) do dia 20/08/2019.
PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS: R$460.962,00 (quatrocentos e sessenta mil novecentos e sessenta e dois reais).
Brasilândia do Sul - PR, 06 de agosto de 2019.
Luana Beatriz Bernardo
Pregoeira

leis@ilustrado.com.br

Câmara Municipal de Brasilândia do Sul

Estado do Parana
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
Ordem Cronológica: 003/2019
Data: 01/08/2019
Contrato Original: 001/2017 Data: 07/11/2017
Contratante: Câmara Municipal de Brasilândia do Sul/PR
Contratado: GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços
Alteração: Reajuste dos preços de custo de locação de softwares back-up em nuvem
Prazo Entrega: 01/08/2020.
Fundamentação: Artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº. 8.666/1993 e Cláusula Sexta do Contrato nº. 01/2017.
Assinaturas: Haroldo Pires Ramos e Silvio Luíz Strozzi

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DE EMPREGO PÚBLICO Nº 002/2019
O Prefeito Municipal de Altônia, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido no Art. 37 da Constituição
Federal, e mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO,
aos interessados que estão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO DE EMPREGO PÚBLICO –
pelo regime Celetista, para provimento de vaga legal e formação de cadastro reserva, com a execução técnicoadministrativa da empresa Exatus Consultoria (AVR Assessoria Técnica Ltda – EPP), o qual reger-se-á pelas
Instruções Especiais contidas neste edital e pelas demais disposições legais vigentes.
A divulgação oficial deste edital e os demais editais necessários, relativos às etapas deste concurso público será
efetuada no mural de editais da Prefeitura Municipal, no órgão oficial da Prefeitura Municipal, e pelo site www.exatuspr.
com.br e link no site www.altonia.pr.gov.br.
É obrigação do candidato e de sua exclusiva responsabilidade acompanhar a publicação ou divulgação dos atos
concernentes ao concurso público, divulgados na Internet, nos endereços eletrônicos citados, obrigando-se a atender
aos prazos e condições estipulados neste edital e nós que forem publicados durante o período de validade do
Concurso.
CAPÍTULO I - DOS CARGOS E DAS VAGAS
1.1 – Das Vagas
1.1.1 O concurso público destina-se ao provimento da vaga legal existente e formação de cadastro reserva, e ainda
das que vierem a existir no prazo de validade do Concurso.
1.1.2 A habilitação no concurso público não assegura ao candidato a contratação imediata, mas apenas a expectativa
de ser chamado segundo as vagas exis¬tentes, de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Altônia-Pr,
respeitada a ordem de classificação.
1.1.3 DOS CARGOS
Cargo
Carga Horária Semanal
Vagas
Salário Inicial Taxa de Inscrição Requisitos
Agente de Combate a Endemias
40
CR
R$ 1.250,00
R$ 50,00
Ensino Médio Completo
1.2 DO REGIME JURÍDICO: O regime jurídico do contrato de trabalho é o celetista (Consolidação das Leis do
Trabalho). Será excluído do concurso público o candidato convocado que se recusar a assumir o cargo.
1.3 Das atribuições dos cargos:
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Realizar pesquisas de vetores nas fases larvária e adulta; realizar eliminação de criadouros/depósitos positivos
através de remoção, destruição, vedação, entre outros;
realizar tratamento focal e borrificações com
equipamentos portáteis costais; realizar a distribuição e recolhimento de coletores de fezes; realizar coleta de amostras
de sangue de cães; registrar as informações referentes às atividades executadas em formulários específicos; orientar
a população com relação aos meios de evitar a proliferação de vetores; encaminhar aos serviços de saúde dos casos
suspeitos de doenças endêmicas;
acompanhar a execução das atividades para agentes, tendo em vista
tanto a produção, quanto a qualidade do trabalho; Realizar ações mensais com emissão de relatórios técnicos, sobre o
desempenho das ações executadas de acordo com os indicadores específicos dos programas de controle de doenças
e a programação pactuada. Realizar quando requisitados, arrastões de conscientização da população para conter
epidemias de doenças de importância epidemiológica como por exemplo dengue e tuberculose.
CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES
2.1 DOS REQUISITOS
2.1.1 São requisitos para ingresso, a serem apresentados quando da admissão:
a) Estar devidamente aprovado no concurso público e classificado dentro das vagas estabelecidas neste edital;
b) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, desde que o candidato esteja amparado pelo estatuto de igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, no termos do parágrafo 1º, Art. 12,
da Constituição Federal e do Decreto nº 70.436/72;
c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da admissão;
d) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do sexo masculino);
e) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, após exames médicos admissionais definidos
pela Prefeitura Municipal;
f) Possuir habilitação para o cargo pretendido, conforme o disposto no item 1.1.3 deste edital, na data da admissão,
quando solicitado;
g) Declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição
Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas Emendas;
h) Ter disponibilidade de admissão imediata quando convocado pela Prefeitura;
i) As pessoas convocadas que não comparecerem no prazo que lhes for estipulado no documento de convocação
ou se recusarem a assinar o contrato, serão excluídas do concurso público, perdendo o direito à contratação e
convocação posterior;
j) Cumprir as determinações deste edital;
l) Candidatos com deficiência – verificar Capítulo próprio, neste edital.
2.1.2 ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da ADMISSÃO, deverá comprovar todos os requisitos acima elencados. A
não apresenta¬ção dos comprovantes exigidos, tornará sem efeito a aprovação obtida pelo candidato, anulando-se
todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no Con¬curso.
2.2 DA INSCRIÇÃO PELA INTERNET
2.2.1 A inscrição no concurso público implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação pelo candidato, das
condições estabelecidas neste edital.
2.2.2 As inscrições serão somente pela Internet.
2.2.3 As inscrições serão realizadas das 10hs do dia 13 de agosto de 2019 às 23hs59min do dia 04 de setembro de
2019, através do site www.exatuspr.com.br, sendo que no dia 04 de setembro de 2019, as inscrições encerrar-seão às 23h59min (vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos). Os boletos devem ser gerados e impressos até as
23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 04 de setembro de 2019.
2.2.4 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público junto à Exatus Consultoria, através do
e-mail exatus@exatuspr.com.br ou telefone (44) 3652-1463, de segunda à sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 12h
e das 13h às 17h.
2.3 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 05 de setembro de 2019, em qualquer agência
bancária ou terminal de auto atendimento, mediante a apresentação de boleto bancário, que deve ser impresso pelo
candidato após o preenchimento do formulário de inscrição na internet. As solicitações de inscrições realizadas com
pagamento após essa data não serão aceitas.
2.4 Não será aceita inscrição condicional, por correspondência, por fax-símile ou fora do prazo. Verificado, a qualquer
tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados, a mesma será cancelada.
2.5 Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato indicará o cargo para o qual se inscreveu, vedada qualquer
alteração posterior.
2.6 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos para a investidura no cargo previsto neste edital, pois a taxa de inscrição, uma vez paga, não será
restituída em nenhuma hipótese, salvo se for cancelada a realização do concurso.
2.7 Será cancelada a inscrição com pagamento efetuado por um valor menor do que o estabelecido, e as solicitações
de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data de encerramento das inscrições.
2.8 Não será aceito pedido de devolução do pagamento do valor da inscrição, ainda que superior ou em duplicidade.
2.9 A Exatus Consultoria e a Prefeitura Municipal de Altônia, não se responsabilizam por solicitações de inscrições não
recebidas por motivos de ordem técnica de computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
2.10 Não haverá isenção, parcial ou total, do valor da taxa de inscrição, com exceção:
2.10.1.Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos hipossuficientes de renda, conforme
Decretos Federais 6.593/2008 e 6.944/2009.
2.10.2.Para ter direito a isenção na condição de hipossuficiente de renda, o candidato deverá apresentar:
I.indicação do Número de Identificação Social -NIS, atribuído pelo Cadastro Único; indicação de seu número de CPF, e
II.declaração de que atende à condição estabelecida no Decreto 6.135/07 (famílias com renda mensal per capita de
até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos), conforme formulário disponível no site
www.exatuspr.com.br, durante o pedido de isenção.
2.10.3. Para solicitar a isenção, os candidatos deverão entregar o formulário disponível no site, devidamente
preenchido, aos cuidados da Comissão Especial de Concurso Público, na Prefeitura Municipal de Altônia, no prazo
de 13 a 15 de agosto de 2019.
2.10.4.A Comissão Especial de Concurso Público deliberará sobre o pedido de isenção com suporte na documentação
apresentada pelo candidato e publicará no endereço eletrônico da Exatus www.exatuspr.com.br a relação dos pedidos
deferidos e indeferidos até o dia 20 de agosto de 2019.
2.11 A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição, as provas e a admissão por meio de processo administrativo,
devidamente instaurado, ouvido o candidato, o que pode ocorrer inclusive após a homologação do resultado do
concurso público, desde que verificada a prática de qualquer ilegalidade pelo candidato, tais como: falsidade nas
declarações prestadas e/ou quaisquer irregularidades nas provas e/ou nos documentos apresentados, entre outros.
2.12 Ao efetuar a inscrição o candidato assume o compromisso tácito de que aceita as condições estabelecidas no
presente edital e nos demais que vierem a ser publicados durante a realização do certame.
2.13 O candidato que não apresentar as informações necessárias ou não realizar o pagamento da inscrição na data
prevista no boleto bancário terá seu pedido de inscrição indeferido.
2.14 Os pedidos de inscrições serão recebidos pelo site www.exatuspr.com.br e no link no site www.altonia.pr.gov.br,
cabendo à Exatus Consultoria decidir sobre o seu deferimento ou não.
2.15 Em 11 de setembro de 2019 será divulgado edital de homologação das inscrições, quando o candidato poderá
acompanhar a situação de sua inscrição no endereço eletrônico www.exatuspr.com.br, e link no site www.altonia.
pr.gov.br e no mural de editais da Prefeitura Municipal.
2.16 Do indeferimento do pedido de inscrição caberá recurso à Exatus Consultoria, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a
contar da data da publicação conforme item 2.15, de forma on line através do site www.exatuspr.com.br.
2.17 Se mantida a não homologação ou o não processamento, o candidato será eliminado do concurso, não lhe
assistindo direito à devolução do valor da inscrição.
2.18 Em 18 de setembro de 2019 será divulgado edital de ensalamento e disponibilizado o cartão de inscrição, através
do endereço eletrônico www.exatuspr.com.br e link no site www.altonia.pr.gov.br.
2.19 O candidato deve acessar o site www.exatuspr.com.br e link no site www.altonia.pr.gov.br e informar o CPF para
imprimir do cartão de inscrição, que estará disponível a partir da data do ensalamento, prevista no item 2.18 deste
edital, até a data da prova.
2.19.1 No cartão de inscrição estará indicado o local, o endereço e o horário de realização da Prova, sendo de
exclusiva responsabilidade do candidato a obtenção deste.
2.20 A inscrição no concurso implicará a aceitação tácita das normas estabelecidas neste edital e em outros que forem
publicados durante a realização do concurso público, cujas regras, normas e critérios, obrigam-se os candidatos a
cumprir.
2.21 O preenchimento da ficha-requerimento de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato.
2.22 O pedido de inscrição será indeferido a qualquer tempo, se o candidato não satisfizer as exigências legais
contempladas neste edital.
2.22.1 O candidato que fizer em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, deixar de apresentar os
documentos exigidos, ou deixar de atender os requisitos exigidos por este edital, ainda que verificado posteriormente,
será excluído do concurso, com a conseqüente anulação do ato de investidura no cargo, pela autoridade competente,
sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
2.23 O candidato terá sua inscrição homologada somente após o recebimento, pela empresa Exatus Consultoria,
através do banco, da confirmação do pagamento de sua inscrição, no valor estipulado neste edital. Como todo
o procedimento é realizado por via eletrônica, o candidato NÃO deve remeter à Exatus Consultoria cópia de sua
documentação, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados no ato de inscrição, sob as penas
da lei.
2.24 O candidato deverá estar ciente de que, caso não validado o documento de identificação, poderá não ter a prova
corrigida e ser excluído do certame.
2.25 Para efetivar sua inscrição, é imprescindível que o candidato possua número de CPF – Cadastro de Pessoa
Física, regularizado.
CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES PARA AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA (PPD)
3.1 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no Art. 4º
do Decreto 3.298 de 20/12/99, as quais é assegurado o direito de inscrição para o cargo em concurso público, cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
3.2 Às pessoas com deficiência, amparadas pelo Inciso VIII - Art. 37, da Constituição Federal, pela Lei nº 7.853/89
e § 1º e 2º do Decreto 3.298/99, fica reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a ser
autorizadas e ofertadas por função, individualmente e das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de
validade do presente Concurso.
3.3 Se na aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada
01 (uma) vaga para pessoas com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos) a formação da vaga ficará condicionada
à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para o cargo
ou função.
3.4 Quando o número de vagas autorizadas para convocação de candidatos do cadastro de reserva permitir a
aplicação do percentual de reserva de vagas previsto neste edital, serão convocados candidatos com deficiência.
3.5 Os candidatos inscritos nessa condição participarão do concurso público em igualdade de condições com
os demais candidatos, no que se refere à prova aplicada, ao conteúdo da mesma, à avaliação, aos critérios de
aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos,
resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria.
3.6 As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no concurso ou na perícia
médica, serão preenchidas pelos demais concursados, observada a ordem de classificação.
3.7 O candidato com deficiência, se aprovado e classificado, na ocasião de sua admissão será encaminhado aos
exames médicos pré-admissionais para avaliação de sua aptidão ao exercício da função, sendo lícito à Prefeitura
Municipal de Altônia solicitar a realização de quaisquer outros procedimentos que entender necessários
3.7.1 Caso seja atestada a incompatibilidade da deficiência com a função para a qual o candidato se inscreveu e foi
classificado, o mesmo será excluído do concurso público, perdendo o direito à contratação e convocação posterior.
3.8 Até o último dia da realização da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá encaminhar via sedex para o
endereço: “Exatus Consultoria – Rua Sinop, 631 – Centro – CEP: 87.560-000, Iporã – PR, Concurso Público Prefeitura
Municipal de Altônia” declaração concernente a condição e a deficiência da qual é portador, apresentando Laudo
Médico (original ou cópia autenticada em cartório) atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da
deficiência. Este laudo será retido e ficará anexado ao protocolo de inscrição. O laudo também deverá ser apresentado
quando dos exames pré-admissionais, no caso do candidato ser aprovado e convocado.
3.8.1 Caso o candidato necessite de condições especiais para realização das provas, deverá solicitá-las por escrito
até o último dia de inscrição, encaminhando requerimento via sedex para o endereço: “Exatus Consultoria – Rua
Sinop, 631 – Centro – CEP: 87.560-000, Iporã – PR, Concurso Público Prefeitura Municipal de Altônia”.
3.8.2 As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais e tempo adicional serão atendidas
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
3.9 Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o prazo determinado, não será
considerado como pessoa portadora de deficiência para concorrer às vagas reservadas, não tendo direito à vaga
especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na ficha de inscrição.
3.10 Os candidatos que no ato da inscrição se declararem portadores de deficiência, se classificados nas provas, além
de figurarem nas listas de classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, observada a respectiva
ordem de classificação.
CAPÍTULO IV - DAS PROVAS
4.1 O concurso público será composto por:
4.1.1 Para o cargo elencado neste edital será realizado em uma única etapa, sendo prova objetiva, de caráter
eliminatório e classificatório.
4.2 A prova objetiva consistirá de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com quatro alternativas (a,b,c,d) com apenas
uma correta, valendo cem pontos, avaliados na escala de zero a cem, com duração de três horas improrrogáveis,
sendo que o tempo de aplicação será monitorado pelos fiscais.
4.2.1 A prova objetiva versará sobre língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos
específicos inerentes ao cargo respectivo, sendo trinta questões no total, distribuídas da seguinte forma:
DISCIPLINA Nº DE QUESTÕES
VALOR POR QUESTÃO
PESO TOTAL
Conhecimentos Gerais
4
4,0
16,00
Língua Portuguesa
6
2,0
12,00
Matemática 4
2,0
8,00
Conhecimento Específico
16
4,0
64,00
4.2.2 Os pontos por disciplina correspondem ao número de acertos multiplicado pelo peso de cada questão da
mesma. A NOTA DA PROVA será o somatório dos pontos obtidos em cada disciplina.
4.2.3 Serão considerados aprovados, os candidatos que na somatória dos acertos, obtiverem nota igual ou superior
a 50,0 (cinquenta pontos).
4.2.4 Os conteúdos básicos para a prova objetiva são os constantes do Anexo I deste edital.
4.3 Quando da realização das provas, o candidato deverá comparecer uma hora antes do horário munido de:
4.3.1 Comprovante de inscrição, impresso através do site www.exatuspr.com.br e no link no site www.altonia.pr.gov.br.
4.3.2 Documento de identificação pessoal, podendo ser um dos documentos abaixo discriminados:
4.3.2.1 Cédula de identidade, cédula de Identidade fornecida por órgão ou conselho de representação da classe,
Carteira Nacional de Habilitação - CNH - com foto, carteira de trabalho (modelo novo), expedido a partir de 20 de
janeiro de 1997. O documento deverá ser apresentado de forma legível e em via original, não sendo permitida
apresentação de fotocópia.
4.3.2.2 Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala de prova: Carteira de Trabalho
(modelo velho) expedida antes de 20 de janeiro de 1997, Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento, Título
Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade,
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados e outros que não constam no item 4.3.2.1.
4.3.2.3 Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento de
identidade.
4.3.3 Caneta esferográfica preta ou azul.
4.3.4 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
4.3.5 Será exigido, no dia de realização das provas, para ingresso na sala de aplicação da prova, somente o descrito
no item 4.3.2, desde que o candidato tenha sua inscrição homologada.
4.4 A prova objetiva será realizada na data provável de 22 de setembro de 2019, em local e horário a serem divulgados
junto com o edital de Ensalamento a ser publicado em edital através do site www.exatuspr.com.br e link no site www.
altonia.pr.gov.br, na data de 18 de setembro de 2019.
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ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 – PORTUGUÊS
Interpretação de textos; Coesão e coerência textuais; Figuras de linguagem; Variação linguística e níveis de linguagem;
Semântica: significação das palavras, conotação e denotação, ambiguidade; Pontuação; Sintaxe de concordância, de
regência e de colocação; Acentuação e crase; Paralelismo sintático e semântico; Reforma ortográfica; Comunicação
oficial: ofício, memorando, relatório e parecer.
2 – MATEMÁTICA
Números e grandezas proporcionais: razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e composta,
porcentagem; Juros e descontos simples e compostos; Áreas das principais figuras planas e volumes dos principais
sólidos; Progressões aritméticas e geométricas.
3 – CONHECIMENTOS GERAIS
Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas.
O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). Governos militares. A Nova República.
Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia,
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. Os
recursos minerais e energéticos brasileiros, produção e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos históricos
e geográficos do Município.
4 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS
Processo saúde-doença. Vigilância Epidemiológica – Dengue Instruções para Pessoal de Combate a V
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4.4.1 As portas e/ou portões do recinto de realização das provas serão fechados em horário estabelecido no edital
de ensalamento.
4.4.1.1 A prova será realizada no município de Altônia, sendo de inteira responsabilidade do candidato identificar dia,
local e horário de realização.
4.4.2 Não haverá prova fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes. Não será admitido à prova,
o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o início da mesma; em nenhuma hipótese haverá
segunda chamada, seja qual for o motivo alegado
4.4.3 O tempo de duração da prova será de até 3 horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão de
respostas.
4.4.4 A Prefeitura Municipal de Altônia, reserva-se o direito de indicar nova data para a realização da prova, em caso
de necessidade de alteração desta já publicada, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
4.5 Os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto das provas, após decorrida uma hora do início das
mesmas.
4.6 Na prova objetiva, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, para cumprir o procedimento previsto
no item 4.12.4.
4.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, deverá levar um acompanhante,
que ficará em local reservado para essa finalidade e que será o responsável pela guarda da criança. A candidata que
não levar acompanhante não realizará a prova. Não haverá tempo adicional para quem amamentar.
4.7.1 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala
de prova, acompanhada de um (a) fiscal.
4.7.2 Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e um (a) fiscal, sendo
vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com
a candidata.
4.8 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, os documentos originais,
por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que poderá ser submetido à identificação especial,
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
4.9 A identificação especial poderá ser exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
4.10 No local de provas não será permitido ao candidato usar óculos escuros e acessórios de chapelaria como:
boné, chapéu, gorro, bem como cachecol ou manta e luvas e, ainda, entrar ou permanecer com armas ou quaisquer
dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares,
smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio ou qualquer receptor ou transmissor
de dados e mensagens. Caso o candidato leve arma ou qualquer aparelho eletrônico, deverá depositá-lo na
Coordenação, exceto no caso de telefone celular que deverá ser desligado e poderá ser depositado junto à mesa
de fiscalização até o final das provas. O descumprimento desta determinação implicará na eliminação do candidato,
caracterizando-se como tentativa de fraude.
4.11 Durante a realização da prova, o candidato somente poderá manter consigo e, em lugar visível, os seguintes
objetos: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de ponta grossa, lápis, borracha, documento de Identidade, e uma
garrafa de água transparente – sem rótulo. A empresa não se responsabiliza por quaisquer outros objetos, de valor ou
não, trazidos pelo candidato. Os mesmos devem ser deixados em local indicado pelo fiscal dentro da sala de prova,
ficando à vista do candidato e sob inteira responsabilidade do mesmo.
4.12 Será atribuída nota zero, quando no cartão resposta for assinalada mais de uma resposta ou rasura, intenção de
marcação, ainda que legível, bem como aquela que não for assinalada no cartão resposta, ou assinalada a lápis. A não
entrega do cartão de respostas implicará na automática eliminação do candidato do certame.
4.12.1 Em hipótese nenhuma, haverá substituição do cartão resposta em caso de erro ou rasura do candidato.
4.12.2 O cartão resposta deverá ser preenchido somente pelo próprio candidato.
4.12.3 Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o caderno de questões.
4.12.4 Ao final da aplicação da prova objetiva, os três últimos candidatos e o fiscal de sala deverão se dirigir a
coordenação para assinatura da ata e lacre do envelope.
4.12.5 Será permitido aos candidatos copiar seu cartão de respostas, em espaço reservado na capa da prova,
destacável, para conferir com o gabarito oficial.
4.13 É vedada a comunicação do candidato com qualquer pessoa, durante a realização da prova.
4.14 As salas de prova serão fiscalizadas por pessoas especialmente nomeadas pela Exatus Consultoria, sendo
vedado o ingresso de pessoas estranhas ao concurso.
4.15 Nenhum candidato poderá ausentar-se do recinto da prova a não ser momentaneamente e acompanhado por
fiscal.
4.16 Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material recebido.
4.17 Os cartões respostas depois de colocados em sobrecarta fechada e rubricada, ficarão sob a guarda da Exatus
Consultoria.
4.18 A elaboração, aplicação e correção da prova será realizada pela Exatus Consultoria, a qual terá autonomia sobre
a elaboração e julgamento das provas.
4.19 Por razões de ordem técnica e direitos autorais, não será fornecido exemplares das provas a candidatos ou a
instituições públicas ou privadas, mesmo após o encerramento do concurso público. Um exemplar da prova objetiva
estará disponível no site www.exatuspr.com.br e link no site www.altonia.pr.gov.br durante o período de recurso.
4.20 Eventuais erros de digitação de nomes e números de inscrições deverão ser corrigidos no dia da prova, em Ata,
pelo fiscal da sala.
4.21 O gabarito com as devidas respostas da prova, tornar-se-á público, após a aplicação da prova, através do site
www.exatuspr.com.br e link no site www.altonia.pr.gov.br.
4.22 Não haverá segunda chamada para prova, importando a ausência por qualquer motivo, inclusive moléstia ou
atraso, na exclusão do candidato no concurso.
4.23 Será excluído do concurso público, o candidato que cometer alguma das irregularidades constantes abaixo:
I - Agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer membro da equipe encarregada na aplicação das provas;
II - Utilizar ou tentar utilizar por meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa
do processo seletivo;
III - Não devolver integralmente o material recebido no dia das provas escritas;
IV - Comunicar-se com os demais candidatos, ou pessoas estranhas ao Concurso, bem como consultar livros ou
apontamentos;
V - Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e em companhia do fiscal;
VI - Efetuar o pagamento da inscrição com cheque com insuficiência de saldo bancário.
4.24 A ausência ou recusa do candidato em participar da prova objetiva implicará, automaticamente, na sua exclusão
do concurso.
4.25 As notas das provas, bem como a nota final, não sofrerão aproximações ou arredondamentos, considerando-se
as duas casas.
4.26 O resultado final das provas escritas e títulos serão divulgados em edital no mural de editais da Prefeitura
Municipal e através do site www.exatuspr.com.br e link no site www.altonia.pr.gov.br e publicado no órgão oficial do
Município.
CAPÍTULO V – DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 Os candidatos aprovados serão classificados em lista nominal, na ordem decrescente, sendo:
5.1.1 Para o cargo elencado neste edital será:
NF= NO
Onde:
NF = Nota final
NO = Nota da prova objetiva
5.2 Em caso de empate de notas, na classificação, como critério de desempate, terá preferência o candidato que
obtiver:
5.2.1. Maior nota na prova de conhecimento específico;
5.2.2. Maior nota na prova de português;
5.2.3. Maior nota na prova de conhecimentos gerais;
5.2.4. Maior idade;
5.2.5. Sorteio.
5.2.6. Nos termos do art. 27 da Lei nº 10.741/2003, o primeiro critério de desempate entre os candidatos com mais de
60 (sessenta) anos completados até o último dia do prazo de inscrição e entre estes e os demais candidatos será o de
idade mais elevada, considerando-se o ano, o mês e o dia do nascimento.
5.3 O resultado final do concurso e a classificação dos candidatos aprovados serão publicados no órgão oficial da
Prefeitura Municipal, no mural de editais da Prefeitura Municipal e através do site www.exatuspr.com.br e link no site
www.altonia.pr.gov.br.
5.3.1 Não será expedido atestado ou certificado de habilitação aos candidatos aprovados que o solicitarem, valendo
para fim de classificação os resultados publicados no órgão oficial da Prefeitura Municipal, no mural de editais da
Prefeitura Municipal e através do site www.exatuspr.com.br e link no site www.altonia.pr.gov.br.
5.4 A convocação para a admissão respeitará a ordem de classificação final.
5.5 Para fins de comprovação de classificação no concurso, valerá a publicação da homologação do resultado final,
conforme previsto no item 5.3 deste edital.
CAPÍTULO VI – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
6.1 Será admitido recurso quanto:
a)
Ao indeferimento/não processamento de inscrição;
b)
À formulação das questões, respectivos quesitos e gabarito das mesmas;
c)
Aos resultados parciais e finais do concurso público.
6.2 Será admitida impugnação deste edital, por meio de requerimento devidamente justificado, no prazo de 02 (dois)
dias úteis a contar de sua publicação, e será apresentado por meio eletrônico, no site www.exatuspr.com.br, no link
recursos.
6.3 Somente haverá revisão de notas atribuídas ao candidato, mediante requerimento fundamentado à Exatus
Consultoria, que após análise das justificativas deliberará a respeito.
6.3.1 O prazo de interposição de pedido de revisão será de 02 (dois) dias a contar do dia da divulgação do edital dos
inscritos, do gabarito e do resultado final.
6.3.2 O pedido de revisão deverá conter argumentação lógica e consistente, indicando, precisamente, a questão ou
ponto sobre o qual versa a reclamação, e será apresentado.
6.3.3 O pedido de revisão destituído de fundamentação será liminarmente indeferido.
6.3.4 Se provido o pedido de revisão, a Exatus Consultoria determinará as providências devidas.
6.3.5 Serão rejeitados os pedidos de revisões que não estiverem redigidos em termos, bem como, os requerimentos
que derem entrada fora do prazo.
6.3.6 Se dos exames de recursos resultar em anulação de questão(ões), a pontuação correspondente à(s) mesma(s)
será(ão) atribuída(s) a todos os candidatos, independente de terem recorrido ou não, desde que já não tenham
recebido a pontuação correspondente à questão anulada quando da correção dos gabaritos. Caso haja alteração de
resposta correta a divulgação das notas será feita de acordo com o novo gabarito oficial para todos os candidatos
independentemente de terem recorrido ou não.
6.3.7 Só será deferido o requerimento se o candidato comprovar que houve erro da Banca Examinadora ou atribuição
de notas diferentes para soluções iguais.
6.4 Não caberá pedido de reconsideração ou de revisão de resultado de recurso.
CAPÍTULO VII – DA CONVOCAÇÃO
7.1 O candidato aprovado e convocado, além de observar o previsto no item 2.1 deste edital, deverá apresentar os
seguintes documentos para admissão:
a)
Declaração de acumulação de cargo, emprego ou função pública quando for o caso, ou negativa de
acumulação, para fins do disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal.
b)
Atestado médico comprovando aptidão física e mental, após exames médicos admissionais definidos
pela Prefeitura Municipal de Altônia.
c)
Ter disponibilidade de admissão imediata quando convocado pela Prefeitura.
d)
As pessoas convocadas que não comparecerem no prazo que lhes for estipulado no documento
de convocação ou se recusarem a assinar o contrato, serão excluídas do concurso público, perdendo o direito à
contratação e convocação posterior.
e)
Cumprir as determinações deste edital.
f)
Apresentar original e entregar fotocópia da documentação a seguir:
- Cédula de Identidade (RG) (02 vias);
- Certidão de Nascimento ou Casamento do candidato;
- Certidão de Nascimento dos Filhos Menores;
- Caderneta de Vacinações dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF (02 vias).
7.1.1 A não apresentação dos documentos exigidos nos itens 2.1 e 7.1, por ocasião da contratação, implicará na
impossibilidade de aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da
inscrição no Concurso.
7.1.2 Após cumprir todas as etapas do concurso, havendo vagas, os candidatos aprovados e classificados no
concurso público serão convocados por edital específico, publicado pela Prefeitura Municipal de Altônia, no endereço
eletrônico www.exatuspr.com.br e link no site www.altonia.pr.gov.br para apresentação da documentação exigida
prevista nos itens 2.1 e 7.1 deste edital.
7.2 Para efeito de admissão o candidato aprovado e convocado fica sujeito à aprovação em todos os exames médicos
realizados pelo órgão indicado pela Prefeitura Municipal de Altônia e as expensas desta.
7.2.1 A aprovação nos exames médicos é de caráter eliminatório, considerando-se aprovado o candidato tido como
apto.
7.2.2 A avaliação médica abrangerá exames laboratoriais e clínicos, a serem determinados pela Prefeitura Municipal
de Altônia.
7.3 A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação
dos candidatos aprovados, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Os aprovados serão chamados
conforme a necessidade e conveniência da Prefeitura Municipal de Altônia.
7.4 O candidato que, convocado, recusar a admissão ou deixar de assumir o exercício da função no prazo estipulado,
perderá o direito à admissão.
7.5 O candidato que estiver investido em dois cargos públicos ativos, quando da sua convocação, não poderá assumir
sua vaga se não renunciar a um dos vínculos anteriores.
7.6 O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu telefone, endereço e endereço eletrônico (email) junto
a Prefeitura Municipal de Altônia.
CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 O concurso público será regido pelas regras estabelecidas pelo presente edital.
8.2 O prazo de validade do concurso público esgotar-se-á 02 (dois anos), a contar da data da publicação do ato de
homologação do resultado final do Concurso, prorrogável uma única vez, por igual período.
8.3 Dentro do prazo de validade do concurso público poderão ocorrer convocações de candidatos aprovados, desde
que o quantitativo de vagas seja devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal.
8.4 Os cartões-resposta e demais documentos referentes ao concurso, tais como: ata e lista de presença, serão
encaminhados a Prefeitura Municipal de Altônia, para arquivamento. As provas e envelopes serão incinerados após
a homologação final do concurso.
8.5 A aprovação no concurso assegurará apenas a expectativa do direito a admissão, ficando a concretização desse
ato condicionada à observância da conveniência e oportunidade em fazê-lo das disposições legais pertinentes, da
rigorosa classificação e do prazo de validade do concurso.
8.6 Os prazos fixados neste edital poderão ser prorrogados a juízo da Exatus Consultoria e Prefeitura Municipal,
através de publicidade prévia e ampla.
8.7 As normas deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualização ou acréscimos, enquanto não consumada
a providência ou evento que lhes disserem respeito.
8.8 Todos os atos do concurso público serão praticados pela Exatus Consultoria e pela Prefeitura Municipal.
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal e pela Exatus Consultoria conformidade com este
edital e da legislação vigente.
8.10 Caberá ao Prefeito Municipal de Altônia homologar o resultado final do concurso público, dentro de 30 (trinta)
dias, contados da publicação da classificação final.
8.11 As despesas decorrentes da participação no concurso público e aquelas decorrentes de deslocamentos ou
mudança de domicílio para investidura no cargo correrão às expensas do candidato.
Altônia-Pr., 06 de agosto de 2019.
CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se
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Câmara Municipal de Brasilândia do Sul

Estado do Parana
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
Ordem Cronológica: 003/2019
Data: 01/08/2019
Contrato Original: 001/2017 Data: 07/11/2017
Contratante: Câmara Municipal de Brasilândia do Sul/PR
Contratado: GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços
Alteração: Reajuste dos preços de custo de locação de softwares back-up em nuvem
Prazo Entrega: 01/08/2020.
Fundamentação: Artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº. 8.666/1993 e Cláusula Sexta do Contrato nº. 01/2017.
Assinaturas: Haroldo Pires Ramos e Silvio Luíz Strozzi
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www.ilustrado.com.br

UMUARAMA, quarta-feira, 7 de agosto DE 2019

Umuarama Ilustrado

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

Publicações legais
O Prefeito Municipal de Altônia, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido
no Art. 37 da Constituição Federal, e mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições
legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados que estão abertas as inscrições para o CONCURSO
PÚBLICO – pelo regime Estatutário, para provimento de vaga legal e formação de cadastro reserva, com a
execução técnico-administrativa da empresa Exatus Consultoria ( AVR Assessoria Técnica Ltda –
EPP), o qual reger-se-á pelas Instruções Especiais contidas neste edital e pelas demais disposições legais
vigentes.
A divulgação oficial deste edital e os demais editais necessários, relativos às etapas deste
concurso público será efetuada no mural de editais da Prefeitura Municipal, no órgão oficial da Prefeitura
Municipal, e pelo site www.exatuspr.com.br e link no site www.altonia.pr.gov.br.
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Cargo

Carga
Horária
Semanal

Vagas

Salário
Inicial

Taxa de
Inscrição

Assistente Social

40

01

R$ 3.816,70

R$ 80,00

Auxiliar Administrativo

40

CR

R$ 1.236,00

R$ 50,00

Auxiliar de Enfermagem

40

CR

R$ 1.273,08

R$ 50,00

Psicólogo

40

01

R$ 3.932,24

R$ 80,00

Requisitos
Ensino Superior Completo em
Serviço Social e Registro no
Órgão da Classe
Ensino Médio Completo
Ensino Fundamental Completo,
Curso de Auxiliar de Enfermagem
e/ou Técnico de Enfermagem e
Registro no órgão da Classe
Ensino Superior Completo em
Psicólogo e Registro no Órgão da
Classe
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ASSISTENTE SOCIAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Prestar serviços de âmbito social, a indivíduos em grupos e comunidade, identificando e analisando seus problemas,
necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e processos básicos do serviço social.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e fazer uso dos
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos.
Planejar, organizar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e subsidiar ações
profissionais.
- Página
1 de 16
Realizar estudos sociais eCONCURSO
econômicos comPÚBLICO
os usuários Nº
para001/2019
fins de benefícios
e serviços
sociais junto a órgãos da
administração pública.
Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de
serviço social.
Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social.
Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudos e de pesquisas em serviço social.
Planejar, coordenar e executar seminários, encontros, congressos, cursos de capacitação e eventos assemelhados
sobre assuntos de serviço social.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executar atividades administrativas, relativas a pessoal, material, patrimônio, contabilidade, orçamento, organização
e métodos, bem como, outras atividades próprias da rotina administrativa.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Auxiliar na participação e elaboração do orçamento pertinente a sua área de atuação, realizando levantamento dos
projetos a serem executados no período, materiais, instrumentos, equipamentos e da mão-de-obra a ser empregada.
Auxiliar na participação e implantação de normas, procedimentos e levantamentos, verificando a viabilidade para
atender as necessidades de sua área de atuação.
Auxiliar na organização e coordenação de trabalhos, instruindo servidores e orientando para aplicação de normas
gerais, acompanhando resultados e o cumprimento de objetivos.
Executar os trabalhos administrativos relativos à sua área de atuação examinando a documentação e providenciando
medidas para o desenvolvimento dos trabalhos sob sua responsabilidade.
Providenciar documentação para levantamentos e outros relatórios, elaborando ou pesquisando para fins de
planejamentos e execução de projetos, etc.
Executar atividades correlatas à área de suprimentos, contabilidade, financeira e administrativa, como controle,
distribuição de estoque, cálculos, relatórios e outros, visando o bom andamento do trabalho.
Operar microcomputador, para execução e agilidade dos trabalhos administrativos.
Manter-se atualizado sobre a legislação do município em especial a que se refere à sua área de atuação.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executar serviços de auxiliar de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, no atendimento a pacientes.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Efetuar pré-consulta recebendo o paciente, verificando pressão arterial, temperatura, peso e sintomas para facilitar e
agilizar o trabalho do médico.
Orientar o paciente sobre a medicação por via oral e parenteral do tratamento prescrito, instruindo sobre o uso de
medicamentos.
Efetuar coleta para exames laboratoriais e controle hídrico.
Efetuar atendimento domiciliar a pacientes, quando este necessitar de tratamento e não estiver em condições físicas
para comparecer à unidade de saúde.
Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacina.
Efetuar atendimento em eventos promovidos pelo município para efetuar primeiros socorros no caso de Emergência.
Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio.
Receber o paciente para internação auxilia no banho, troca de roupa, orienta e medica mediante prontuário médico.
Zelar pela limpeza, desinfecção, esterilização e ordem do material, remédios ou de equipamentos e dependências
de unidade de saúde.
Efetuar puericultura verificando sinais vitais, desenvolvimento neuro psico motor, higiene, alimentação, vacinação,
peso, altura, perímetro cefá¬lico, perímetro torácico, anotando na ficha e cartão da criança, orientando a mãe para
evitar desnutrição da criança e desmame precoce, objetivando seu desenvolvimento.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
PSICÓLOGO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Atender e orientar a área educacional e organizacional de recursos humanos, elaborando e aplicando técnicas
psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Prestar atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, visando ao desenvolvimento
psíquico, motor e social do indivíduo, em relação a sua integração à família e à sociedade.
Prestar atendimento aos casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os em grupos
homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução dos seus problemas e encaminhamento ao
médico, quando for o caso.
Prestar atendimento psicológico as crianças de escolas, creches e outras, visando ao desenvolvimento psíquico,
motor e social das crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola, à comunidade e à família para
promover o seu ajustamento.
Organizar e aplicar testes, provas e entrevistas realizando sondagem de aptidões e capacidade profissional,
objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho.
Efetuar análise de ocupações e acompanhamento de avaliação de desempenho pessoal, colaborando com equipes
multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia aplicada ao trabalho.
Executar as atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, realizando a
identificação e análise de funções.
Promover o ajustamento do indivíduo no trabalho, através de treinamento para se obter a sua auto-realização.
Analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões e utilizando
outros métodos de verificação para o diagnóstico e tratamento a ser dispensado.
Auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para o diagnóstico e tratamento de enfermidades.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES
2.1 DOS REQUISITOS
2.1.1 São requisitos para ingresso, a serem apresentados quando da posse:
a) Estar devidamente aprovado no concurso público e classificado dentro das vagas estabelecidas neste edital;
b) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, desde que o candidato esteja amparado pelo estatuto de igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, Art. 12,
da Constituição Federal e do Decreto nº 70.436/72;
c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da admissão;
d) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do sexo masculino);
e) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, após exames médicos admissionais definidos
pela Prefeitura Municipal;
f) Possuir habilitação para o cargo pretendido, conforme o disposto no item 1.1.3 deste edital, na data da posse,
quando solicitado;
g) Declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição
Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas Emendas;
h) Ter disponibilidade de admissão imediata quando convocado pela Prefeitura;
i) As pessoas convocadas que não comparecerem no prazo que lhes for estipulado no documento de convocação
ou se recusarem a assinar o contrato, serão excluídas do concurso público, perdendo o direito à contratação e
convocação posterior;
j) Cumprir as determinações deste edital;
l) Candidatos com deficiência – verificar Capítulo próprio, neste edital.
2.1.2 ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da NOMEAÇÃO, deverá comprovar todos os requisitos acima elencados.
A não apresenta¬ção dos comprovantes exigidos, tornará sem efeito a aprovação obtida pelo candidato, anulando-se
todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no Con¬curso.
2.2 DA INSCRIÇÃO PELA INTERNET
2.2.1 A inscrição no concurso público implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação pelo candidato, das
condições estabelecidas neste edital.
2.2.2 As inscrições serão somente pela Internet.
2.2.3 As inscrições serão realizadas das 10hs do dia 13 de agosto de 2019 às 23hs59min do dia 04 de setembro de
2019, através do site www.exatuspr.com.br, sendo que no dia 04 de setembro de 2019, as inscrições encerrar-seão às 23h59min (vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos). Os boletos devem ser gerados e impressos até as
23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 04 de setembro de 2019.
2.2.4 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público junto à Exatus Consultoria, através do
e-mail exatus@exatuspr.com.br ou telefone (44) 3652-1463, de segunda à sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 12h
e das 13h às 17h.
2.3 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 05 de setembro de 2019, em qualquer agência
bancária ou terminal de auto atendimento, mediante a apresentação de boleto bancário, que deve ser impresso pelo
candidato após o preenchimento do formulário de inscrição na internet. As solicitações de inscrições realizadas com
pagamento após essa data não serão aceitas.
2.4 Não será aceita inscrição condicional, por correspondência, por fax-símile ou fora do prazo. Verificado, a qualquer
tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados, a mesma será cancelada.
2.5 Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato indicará o cargo para o qual se inscreveu, vedada qualquer
alteração posterior.
2.6 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos para a investidura no cargo previsto neste edital, pois a taxa de inscrição, uma vez paga, não será
restituída em nenhuma hipótese, salvo se for cancelada a realização do concurso.
2.7 Será cancelada a inscrição com pagamento efetuado por um valor menor do que o estabelecido, e as solicitações
de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data de encerramento das inscrições.
2.8 Não será aceito pedido de devolução do pagamento do valor da inscrição, ainda que superior ou em duplicidade.
2.9 A Exatus Consultoria e a Prefeitura Municipal de Altônia, não se responsabilizam por solicitações de inscrições não
recebidas por motivos de ordem técnica de computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
2.10 Não haverá isenção, parcial ou total, do valor da taxa de inscrição, com exceção:
2.10.1. Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos hipossuficientes de renda, conforme
Decretos Federais 6.593/2008 e 6.944/2009.
2.10.2. Para ter direito à isenção na condição de hipossuficiente de renda, o candidato deverá apresentar:
I. indicação do Número de Identificação Social -NIS, atribuído pelo Cadastro Único; indicação de seu número de
CPF, e
II.declaração de que atende à condição estabelecida no Decreto 6.135/07 (famílias com renda mensal per capita de
até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos), conforme formulário disponível no site
www.exatuspr.com.br, durante o pedido de isenção.
2.10.3. Para solicitar a isenção, os candidatos deverão entregar o formulário disponível no site, devidamente
preenchido, aos cuidados da Comissão Especial de Concurso Público, na Prefeitura Municipal de Altônia, no prazo
de 13 a 15 de agosto de 2019.
2.10.4.A Comissão Especial de Concurso Público deliberará sobre o pedido de isenção com suporte na documentação
apresentada pelo candidato e publicará no endereço eletrônico da Exatus www.exatuspr.com.br a relação dos pedidos
deferidos e indeferidos até o dia 20 de agosto de 2019.
2.11 A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição, as provas e a nomeação por meio de processo administrativo,
devidamente instaurado, ouvido o candidato, o que pode ocorrer inclusive após a homologação do resultado do
concurso público, desde que verificada a prática de qualquer ilegalidade pelo candidato, tais como: falsidade nas
declarações prestadas e/ou quaisquer irregularidades nas provas e/ou nos documentos apresentados, entre outros.
2.12 Ao efetuar a inscrição o candidato assume o compromisso tácito de que aceita as condições estabelecidas no
presente edital e nos demais que vierem a ser publicados durante a realização do certame.
2.13 O candidato que não apresentar as informações necessárias ou não realizar o pagamento da inscrição na data
prevista no boleto bancário terá seu pedido de inscrição indeferido.
2.14 Os pedidos de inscrições serão recebidos pelo site www.exatuspr.com.br e no link no site www.altonia.pr.gov.br,
cabendo à Exatus Consultoria decidir sobre o seu deferimento ou não.
2.15 Em 11 de setembro de 2019 será divulgado edital de homologação das inscrições, quando o candidato poderá
acompanhar a situação de sua inscrição no endereço eletrônico www.exatuspr.com.br, e link no site www.altonia.
pr.gov.br e no mural de editais da Prefeitura Municipal.
2.16 Do indeferimento do pedido de inscrição caberá recurso à Exatus Consultoria, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a
contar da data da publicação conforme item 2.15, de forma on line através do site www.exatuspr.com.br.
2.17 Se mantida a não homologação ou o não processamento, o candidato será eliminado do concurso, não lhe
assistindo direito à devolução do valor da inscrição.
2.18 Em 18 de setembro de 2019 será divulgado edital de ensalamento e disponibilizado o cartão de inscrição, através
do endereço eletrônico www.exatuspr.com.br e link no site www.altonia.pr.gov.br.
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ENSINO FUNDAMENTAL
1 - PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo
(gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto.
2 - MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro
e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples.
3 – CONHECIMENTOS GERAIS
Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas.
O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). Governos militares. A Nova República.
Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia,
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. Os
recursos minerais e energéticos brasileiros, produção e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos históricos
e geográficos do Município.
4 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da administração de medicamentos:
terapêutica medicamentosa, noções de farma coterapia; Condutas do Auxiliar de Enfermagem na Saúde Mental –
intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites,
Condiloma Acuminado, Linfogranuloma venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento,
Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Conselho Regional de Enfermagem
(Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício Profissional; Esterilização de Material;
Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação(prénatal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Enferma m M
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ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 – PORTUGUÊS
Interpretação de textos; Coesão e coerência textuais; Figuras de linguagem; Variação linguística e níveis de linguagem;
Semântica: significação das palavras, conotação e denotação, ambiguidade; Pontuação; Sintaxe de concordância, de
regência e de colocação; Acentuação e crase; Paralelismo sintático e semântico; Reforma ortográfica; Comunicação
oficial: ofício, memorando, relatório e parecer.
2 – MATEMÁTICA
Números e grandezas proporcionais: razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e composta,
porcentagem; Juros e descontos simples e compostos; Áreas das principais figuras planas e volumes dos principais
sólidos; Progressões aritméticas e geométricas.
3 – CONHECIMENTOS GERAIS
Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas.
O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). Governos militares. A Nova República.
Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia,
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. Os
recursos minerais e energéticos brasileiros, produção e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos históricos
e geográficos do Município.
4 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ASSISTENTE SOCIAL
Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão - fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço
Social; Serviço Social e formação profissional; A dimensão política e investigativa da prática profissional; Política
Social; Os Processos de Trabalho do Serviço Social; Instrumentais técnico-operativos do Serviço Social; Movimentos
sociais; Terceiro Setor e a questão Social; Questão Social e suas manifestações na contemporaneidade; Atuação
do Serviço Social na gestão de serviços, programas e projetos sociais; Mudanças no mundo do trabalho e as suas
repercussões no trabalho profissional do assistente social; Serviço Social e interdisciplinaridade; Código de ética
Profissional; Projeto Ético Político Profissional do Serviço Social; Proposta de intervenção na área social: planejamento
estratégico, planos, programas, projetos e atividades de Trabalho; Lei de Regulamentação da Profissão (Lei n° 8.662,
de 07 de junho de 1993 e alterações posteriores); Sistema Único da Assistência Social – NOB/SUAS (2012); Estatuto
da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90) e alterações posteriores; Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº.
8.742/93) e alterações posteriores; Estatuto do Idoso (Lei No 10.741, de 1º de outubro de 2003); Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 e alterações posteriores.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do Município Altônia; Noções básicas de portaria,
decreto, ofício, arquivo; edital, comunicação interna, protocolo, arquivos, elaborar e datilografar cartas, atas,
circulares, tabelas, gráficos, memorandos; Constituição Federal; Noções básicas de atendimento ao público; Boas
maneiras, comportamento no trabalho e relações humanas; Noções básicas de informática.
PSICÓLOGO
Parâmetros para o funcionamento do SUS; A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de
atuação e tendências teóricas; Métodos e técnicas de Avaliação Psicológicas; Psicopatologia e o método clínico.
Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano; A ética, sua relação com a cultura e sua
influência na constituição do psiquismo; Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes,
o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis; Psicologia Institucional e seus métodos de trabalho;
Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública; Teorias e técnicas psicoterápicas; Processo
Psicodiagnóstico; Terapia na Saúde mental; Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia
Familiar - Criança e Adolescente; Tratamento Psicoterápico de Portadores de HIV/AIDS; Psicologia Institucional e
processo grupal; Código de Ética profissional do Psicólogo. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº
8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional
da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002.
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CAPÍTULO V – DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 Os candidatos aprovados serão classificados em lista nominal, na ordem decrescente, sendo:
5.1.1 Para os cargos de Assistente Social e Psicólogo será:
NF= NO + NT
Onde:
NF = Nota final
NO = Nota da prova objetiva
NT = Nota da prova de títulos
5.1.2 Para os demais cargos elencados neste edital será:
NF= NO
Onde:
NF = Nota final
NO = Nota da prova objetiva
5.2 Em caso de empate de notas, na classificação, como critério de desempate, terá preferência o candidato que
obtiver:
5.2.1. Maior nota na prova de conhecimento específico;
5.2.2. Maior nota na prova de português;
5.2.3. Maior nota na prova de conhecimentos gerais;
5.2.4. Maior idade;
5.2.5. Sorteio.
5.2.6. Nos termos do art. 27 da Lei nº 10.741/2003, o primeiro critério de desempate entre os candidatos com mais de
60 (sessenta) anos completados até o último dia do prazo de inscrição e entre estes e os demais candidatos será o de
idade mais elevada, considerando-se o ano, o mês e o dia do nascimento.
5.3 O resultado final do concurso e a classificação dos candidatos aprovados serão publicados no órgão oficial da
Prefeitura Municipal, no mural de editais da Prefeitura Municipal e através do site www.exatuspr.com.br e link no site
www.altonia.pr.gov.br.
5.3.1 Não será expedido atestado ou certificado de habilitação aos candidatos aprovados que o solicitarem, valendo
para fim de classificação os resultados publicados no órgão oficial da Prefeitura Municipal, no mural de editais da
Prefeitura Municipal e através do site www.exatuspr.com.br e link no site www.altonia.pr.gov.br.
5.4 A convocação para a admissão respeitará a ordem de classificação final.
5.5 Para fins de comprovação de classificação no concurso, valerá a publicação da homologação do resultado final,
conforme previsto no item 5.3 deste edital.
CAPÍTULO VI – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
6.1 Será admitido recurso quanto:
a)
Ao indeferimento/não processamento de inscrição;
b)
À formulação das questões, respectivos quesitos e gabarito das mesmas;
c)
Aos resultados parciais e finais do concurso público.
6.2 Será admitida impugnação deste edital, por meio de requerimento devidamente justificado, no prazo de 02 (dois)
dias úteis a contar de sua publicação, e será apresentado por meio eletrônico, no site www.exatuspr.com.br, no link
recursos.
6.3 Somente haverá revisão de notas atribuídas ao candidato, mediante requerimento fundamentado à Exatus
Consultoria, que após análise das justificativas deliberará a respeito.
6.3.1 O prazo de interposição de pedido de revisão será de 02 (dois) dias a contar do dia da divulgação do edital dos
inscritos, do gabarito e do resultado final.
6.3.2 O pedido de revisão deverá conter argumentação lógica e consistente, indicando, precisamente, a questão ou
ponto sobre o qual versa a reclamação, e será apresentado.
6.3.3 O pedido de revisão destituído de fundamentação será liminarmente indeferido.
6.3.4 Se provido o pedido de revisão, a Exatus Consultoria determinará as providências devidas.
6.3.5 Serão rejeitados os pedidos de revisões que não estiverem redigidos em termos, bem como, os requerimentos
que derem entrada fora do prazo.
6.3.6 Se dos exames de recursos resultar em anulação de questão(ões), a pontuação correspondente à(s) mesma(s)
será(ão) atribuída(s) a todos os candidatos, independente de terem recorrido ou não, desde que já não tenham
recebido a pontuação correspondente à questão anulada quando da correção dos gabaritos. Caso haja alteração de
resposta correta a divulgação das notas será feita de acordo com o novo gabarito oficial para todos os candidatos
independentemente de terem recorrido ou não.
6.3.7 Só será deferido o requerimento se o candidato comprovar que houve erro da Banca Examinadora ou atribuição
de notas diferentes para soluções iguais.
6.4 Não caberá pedido de reconsideração ou de revisão de resultado de recurso.
CAPÍTULO VII – DA CONVOCAÇÃO
7.1 O candidato aprovado e convocado, além de observar o previsto no item 2.1 deste edital, deverá apresentar os
seguintes documentos para admissão e posse:
a)
Declaração de acumulação de cargo, emprego ou função pública quando for o caso, ou negativa de
acumulação, para fins do disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal.
b)
Atestado médico comprovando aptidão física e mental, após exames médicos admissionais definidos
pela Prefeitura Municipal de Altônia.
c)
Ter disponibilidade de admissão imediata quando convocado pela Prefeitura.
d)
As pessoas convocadas que não comparecerem no prazo que lhes for estipulado no documento
de convocação ou se recusarem a assinar o contrato, serão excluídas do concurso público, perdendo o direito à
contratação e convocação posterior.
e)
Cumprir as determinações deste edital.
f)
Apresentar original e entregar fotocópia da documentação a seguir:
- Cédula de Identidade (RG) (02 vias);
- Certidão de Nascimento ou Casamento do candidato;
- Certidão de Nascimento dos Filhos Menores;
- Caderneta de Vacinações dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF (02 vias).
7.1.1 A não apresentação dos documentos exigidos nos itens 2.1 e 7.1, por ocasião da contratação, implicará na
impossibilidade de aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da
inscrição no Concurso.
7.1.2 Após cumprir todas as etapas do concurso, havendo vagas, os candidatos aprovados e classificados no
concurso público serão convocados por edital específico, publicado pela Prefeitura Municipal de Altônia, no endereço
eletrônico www.exatuspr.com.br e link no site www.altonia.pr.gov.br para apresentação da documentação exigida
prevista nos itens 2.1 e 7.1 deste edital.
7.2 Para efeito de admissão o candidato aprovado e convocado fica sujeito à aprovação em todos os exames médicos
realizados pelo órgão indicado pela Prefeitura Municipal de Altônia e as expensas desta.
7.2.1 A aprovação nos exames médicos é de caráter eliminatório, considerando-se aprovado o candidato tido como
apto.
7.2.2 A avaliação médica abrangerá exames laboratoriais e clínicos, a serem determinados pela Prefeitura Municipal
de Altônia.
7.3 A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação
dos candidatos aprovados, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Os aprovados serão chamados
conforme a necessidade e conveniência da Prefeitura Municipal de Altônia.
7.4 O candidato que, convocado, recusar a posse ou deixar de assumir o exercício da função no prazo estipulado,
perderá o direito à nomeação.
7.5 O candidato que estiver investido em dois cargos públicos ativos, quando da sua convocação, não poderá assumir
sua vaga se não renunciar a um dos vínculos anteriores.
7.6 O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu telefone, endereço e endereço eletrônico (email) junto
a Prefeitura Municipal de Altônia.
CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 O concurso público será regido pelas regras estabelecidas pelo presente edital.
8.2 O prazo de validade do concurso público esgotar-se-á 02 (dois anos), a contar da data da publicação do ato de
homologação do resultado final do Concurso, prorrogável uma única vez, por igual período.
8.3 Dentro do prazo de validade do concurso público poderão ocorrer convocações de candidatos aprovados, desde
que o quantitativo de vagas seja devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal.
8.4 Os cartões-resposta e demais documentos referentes ao concurso, tais como: ata e lista de presença, serão
encaminhados a Prefeitura Municipal de Altônia, para arquivamento. As provas e envelopes serão incinerados após
a homologação final do concurso.
8.5 A aprovação no concurso assegurará apenas a expectativa do direito a posse, ficando a concretização desse
ato condicionada à observância da conveniência e oportunidade em fazê-lo das disposições legais pertinentes, da
rigorosa classificação e do prazo de validade do concurso.
8.6 Os prazos fixados neste edital poderão ser prorrogados a juízo da Exatus Consultoria e Prefeitura Municipal,
através de publicidade prévia e ampla.
8.7 As normas deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualização ou acréscimos, enquanto não consumada
a providência ou evento que lhes disserem respeito.
8.8 Todos os atos do concurso público serão praticados pela Exatus Consultoria e pela Prefeitura Municipal.
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal e pela Exatus Consultoria conformidade com este
edital e da legislação vigente.
8.10 Caberá ao Prefeito Municipal de Altônia homologar o resultado final do concurso público, dentro de 30 (trinta)
dias, contados da publicação da classificação final.
8.11 As despesas decorrentes da participação no concurso público e aquelas decorrentes de deslocamentos ou
mudança de domicílio para investidura no cargo correrão às expensas do candidato.
Altônia-Pr., 06 de agosto de 2019.
CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se
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2.19 O candidato deve acessar o site www.exatuspr.com.br e link no site www.altonia.pr.gov.br e informar o CPF para
imprimir do cartão de inscrição, que estará disponível a partir da data do ensalamento, prevista no item 2.18 deste
edital, até a data da prova.
2.19.1 No cartão de inscrição estará indicado o local, o endereço e o horário de realização da Prova, sendo de
exclusiva responsabilidade do candidato a obtenção deste.
2.20 A inscrição no concurso implicará a aceitação tácita das normas estabelecidas neste edital e em outros que forem
publicados durante a realização do concurso público, cujas regras, normas e critérios, obrigam-se os candidatos a
cumprir.
2.21 O preenchimento da ficha-requerimento de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato.
2.22 O pedido de inscrição será indeferido a qualquer tempo, se o candidato não satisfizer as exigências legais
contempladas neste edital.
2.22.1 O candidato que fizer em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, deixar de apresentar os
documentos exigidos, ou deixar de atender os requisitos exigidos por este edital, ainda que verificado posteriormente,
será excluído do concurso, com a conseqüente anulação do ato de investidura no cargo, pela autoridade competente,
sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
2.23 O candidato terá sua inscrição homologada somente após o recebimento, pela empresa Exatus Consultoria,
através do banco, da confirmação do pagamento de sua inscrição, no valor estipulado neste edital. Como todo
o procedimento é realizado por via eletrônica, o candidato NÃO deve remeter à Exatus Consultoria cópia de sua
documentação, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados no ato de inscrição, sob as penas
da lei.
2.24 O candidato deverá estar ciente de que, caso não validado o documento de identificação, poderá não ter a prova
corrigida e ser excluído do certame.
2.25 Para efetivar sua inscrição, é imprescindível que o candidato possua número de CPF – Cadastro de Pessoa
Física, regularizado.
CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES PARA AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA (PPD)
3.1 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no Art. 4º
do Decreto 3.298 de 20/12/99, as quais é assegurado o direito de inscrição para o cargo em concurso público, cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
3.2 Às pessoas com deficiência, amparadas pelo Inciso VIII - Art. 37, da Constituição Federal, pela Lei nº 7.853/89
e § 1º e 2º do Decreto 3.298/99, fica reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a ser
autorizadas e ofertadas por função, individualmente e das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de
validade do presente Concurso.
3.3 Se na aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada
01 (uma) vaga para pessoas com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos) a formação da vaga ficará condicionada
à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para o cargo
ou função.
3.4 Quando o número de vagas autorizadas para convocação de candidatos do cadastro de reserva permitir a
aplicação do percentual de reserva de vagas previsto neste edital, serão convocados candidatos com deficiência.
3.5 Os candidatos inscritos nessa condição participarão do concurso público em igualdade de condições com
os demais candidatos, no que se refere à prova aplicada, ao conteúdo da mesma, à avaliação, aos critérios de
aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos,
resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria.
3.6 As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no concurso ou na perícia
médica, serão preenchidas pelos demais concursados, observada a ordem de classificação.
3.7 O candidato com deficiência, se aprovado e classificado, na ocasião de sua admissão será encaminhado aos
exames médicos pré-admissionais para avaliação de sua aptidão ao exercício da função, sendo lícito à Prefeitura
Municipal de Altônia solicitar a realização de quaisquer outros procedimentos que entender necessários
3.7.1 Caso seja atestada a incompatibilidade da deficiência com a função para a qual o candidato se inscreveu e foi
classificado, o mesmo será excluído do concurso público, perdendo o direito à contratação e convocação posterior.
3.8 Até o último dia da realização da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá encaminhar via sedex para o
endereço: “Exatus Consultoria – Rua Sinop, 631 – Centro – CEP: 87.560-000, Iporã – PR, Concurso Público Prefeitura
Municipal de Altônia” declaração concernente a condição e a deficiência da qual é portador, apresentando Laudo
Médico (original ou cópia autenticada em cartório) atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da
deficiência. Este laudo será retido e ficará anexado ao protocolo de inscrição. O laudo também deverá ser apresentado
quando dos exames pré-admissionais, no caso do candidato ser aprovado e convocado.
3.8.1 Caso o candidato necessite de condições especiais para realização das provas, deverá solicitá-las por escrito
até o último dia de inscrição, encaminhando requerimento via sedex para o endereço: “Exatus Consultoria – Rua
Sinop, 631 – Centro – CEP: 87.560-000, Iporã – PR, Concurso Público Prefeitura Municipal de Altônia”.
3.8.2 As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais e tempo adicional serão atendidas
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
3.9 Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o prazo determinado, não será
considerado como pessoa portadora de deficiência para concorrer às vagas reservadas, não tendo direito à vaga
especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na ficha de inscrição.
3.10 Os candidatos que no ato da inscrição se declararem portadores de deficiência, se classificados nas provas, além
de figurarem nas listas de classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, observada a respectiva
ordem de classificação.
CAPÍTULO IV - DAS PROVAS
4.1 O concurso público será composto por:
4.1.1 Para os cargos de Assistente Social e Psicólogo será realizado em duas etapas, sendo uma prova objetiva, de
caráter eliminatório e classificatório e uma prova de títulos, de caráter classificatório.
4.1.2 Para os demais cargos elencados neste edital será realizado em uma única etapa, sendo prova objetiva, de
caráter eliminatório e classificatório.
4.2 A prova objetiva consistirá de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com quatro alternativas (a,b,c,d) com apenas
uma correta, valendo cem pontos, avaliados na escala de zero a cem, com duração de três horas improrrogáveis,
sendo que o tempo de aplicação será monitorado pelos fiscais.
4.2.1 A prova objetiva versará sobre língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos
específicos inerentes ao cargo respectivo, sendo trinta questões no total, distribuídas da seguinte forma:
DISCIPLINA Nº DE QUESTÕES
VALOR POR QUESTÃO
PESO TOTAL
Conhecimentos Gerais
4
4,0
16,00
Língua Portuguesa
6
2,0
12,00
Matemática 4
2,0
8,00
Conhecimento Específico
16
4,0
64,00
4.2.2 Os pontos por disciplina correspondem ao número de acertos multiplicado pelo peso de cada questão da
mesma. A NOTA DA PROVA será o somatório dos pontos obtidos em cada disciplina.
4.2.3 Serão considerados aprovados, os candidatos que na somatória dos acertos, obtiverem nota igual ou superior
a 50,0 (cinquenta pontos).
4.2.4 Os conteúdos básicos para a prova objetiva são os constantes do Anexo I deste edital.
4.3 Quando da realização das provas, o candidato deverá comparecer uma hora antes do horário munido de:
4.3.1 Comprovante de inscrição, impresso através do site www.exatuspr.com.br e no link no site www.altonia.pr.gov.br.
4.3.2 Documento de identificação pessoal, podendo ser um dos documentos abaixo discriminados:
4.3.2.1 Cédula de identidade, cédula de Identidade fornecida por órgão ou conselho de representação da classe,
Carteira Nacional de Habilitação - CNH - com foto, carteira de trabalho (modelo novo), expedido a partir de 20 de
janeiro de 1997. O documento deverá ser apresentado de forma legível e em via original, não sendo permitida
apresentação de fotocópia.
4.3.2.2 Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala de prova: Carteira de Trabalho
(modelo velho) expedida antes de 20 de janeiro de 1997, Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento, Título
Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade,
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados e outros que não constam no item 4.3.2.1.
4.3.2.3 Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento de
identidade.
4.3.3 Caneta esferográfica preta ou azul.
4.3.4 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
4.3.5 Será exigido, no dia de realização das provas, para ingresso na sala de aplicação da prova, somente o descrito
no item 4.3.2, desde que o candidato tenha sua inscrição homologada.
4.4 A prova objetiva será realizada na data provável de 22 de setembro de 2019, em local e horário a serem divulgados
junto com o edital de Ensalamento a ser publicado em edital através do site www.exatuspr.com.br e link no site www.
altonia.pr.gov.br, na data de 18 de setembro de 2019.
4.4.1 As portas e/ou portões do recinto de realização das provas serão fechados em horário estabelecido no edital
de ensalamento.
4.4.1.1 A prova será realizada no município de Altônia, sendo de inteira responsabilidade do candidato identificar dia,
local e horário de realização.
4.4.2 Não haverá prova fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes. Não será admitido à prova,
o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o início da mesma; em nenhuma hipótese haverá
segunda chamada, seja qual for o motivo alegado
4.4.3 O tempo de duração da prova será de até 3 horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão de
respostas.
4.4.4 A Prefeitura Municipal de Altônia, reserva-se o direito de indicar nova data para a realização da prova, em caso
de necessidade de alteração desta já publicada, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
4.5 Os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto das provas, após decorrida uma hora do início das
mesmas.
4.6 Na prova objetiva, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, para cumprir o procedimento previsto
no item 4.12.4.
4.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, deverá levar um acompanhante,
que ficará em local reservado para essa finalidade e que será o responsável pela guarda da criança. A candidata que
não levar acompanhante não realizará a prova. Não haverá tempo adicional para quem amamentar.
4.7.1 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala
de prova, acompanhada de um (a) fiscal.
4.7.2 Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e um (a) fiscal, sendo
vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com
a candidata.
4.8 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, os documentos originais,
por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que poderá ser submetido à identificação especial,
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
4.9 A identificação especial poderá ser exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
4.10 No local de provas não será permitido ao candidato usar óculos escuros e acessórios de chapelaria como:
boné, chapéu, gorro, bem como cachecol ou manta e luvas e, ainda, entrar ou permanecer com armas ou quaisquer
dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares,
smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio ou qualquer receptor ou transmissor
de dados e mensagens. Caso o candidato leve arma ou qualquer aparelho eletrônico, deverá depositá-lo na
Coordenação, exceto no caso de telefone celular que deverá ser desligado e poderá ser depositado junto à mesa
de fiscalização até o final das provas. O descumprimento desta determinação implicará na eliminação do candidato,
caracterizando-se como tentativa de fraude.
4.11 Durante a realização da prova, o candidato somente poderá manter consigo e, em lugar visível, os seguintes
objetos: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de ponta grossa, lápis, borracha, documento de Identidade, e uma
garrafa de água transparente – sem rótulo. A empresa não se responsabiliza por quaisquer outros objetos, de valor ou
não, trazidos pelo candidato. Os mesmos devem ser deixados em local indicado pelo fiscal dentro da sala de prova,
ficando à vista do candidato e sob inteira responsabilidade do mesmo.
4.12 Será atribuída nota zero, quando no cartão resposta for assinalada mais de uma resposta ou rasura, intenção de
marcação, ainda que legível, bem como aquela que não for assinalada no cartão resposta, ou assinalada a lápis. A não
entrega do cartão de respostas implicará na automática eliminação do candidato do certame.
4.12.1 Em hipótese nenhuma, haverá substituição do cartão resposta em caso de erro ou rasura do candidato.
4.12.2 O cartão resposta deverá ser preenchido somente pelo próprio candidato.
4.12.3 Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o caderno de questões.
4.12.4 Ao final da aplicação da prova objetiva, os três últimos candidatos e o fiscal de sala deverão se dirigir a
coordenação para assinatura da ata e lacre do envelope.
4.12.5 Será permitido aos candidatos copiar seu cartão de respostas, em espaço reservado na capa da prova,
destacável, para conferir com o gabarito oficial.
4.13 É vedada a comunicação do candidato com qualquer pessoa, durante a realização da prova.
4.14 As salas de prova serão fiscalizadas por pessoas especialmente nomeadas pela Exatus Consultoria, sendo
vedado o ingresso de pessoas estranhas ao concurso.
4.15 Nenhum candidato poderá ausentar-se do recinto da prova a não ser momentaneamente e acompanhado por
fiscal.
4.16 Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material recebido.
4.17 Os cartões respostas depois de colocados em sobrecarta fechada e rubricada, ficarão sob a guarda da Exatus
Consultoria.
4.18 A elaboração, aplicação e correção da prova será realizada pela Exatus Consultoria, a qual terá autonomia sobre
a elaboração e julgamento das provas.
4.19 Por razões de ordem técnica e direitos autorais, não será fornecido exemplares das provas a candidatos ou a
instituições públicas ou privadas, mesmo após o encerramento do concurso público. Um exemplar da prova objetiva
estará disponível no site www.exatuspr.com.br e link no site www.altonia.pr.gov.br durante o período de recurso.
4.20 Eventuais erros de digitação de nomes e números de inscrições deverão ser corrigidos no dia da prova, em Ata,
pelo fiscal da sala.
4.21 O gabarito com as devidas respostas da prova, tornar-se-á público, após a aplicação da prova, através do site
www.exatuspr.com.br e link no site www.altonia.pr.gov.br.
4.22 Não haverá segunda chamada para prova, importando a ausência por qualquer motivo, inclusive moléstia ou
atraso, na exclusão do candidato no concurso.
4.23 Será excluído do concurso público, o candidato que cometer alguma das irregularidades constantes abaixo:
I - Agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer membro da equipe encarregada na aplicação das provas;
II - Utilizar ou tentar utilizar por meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa
do processo seletivo;
III - Não devolver integralmente o material recebido no dia das provas escritas;
IV - Comunicar-se com os demais candidatos, ou pessoas estranhas ao Concurso, bem como consultar livros ou
apontamentos;
V - Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e em companhia do fiscal;
VI - Efetuar o pagamento da inscrição com cheque com insuficiência de saldo bancário.
4.24 Para os cargos de Assistente Social e Psicólogo será realizada a prova de títulos, sendo considerado a frequência
e conclusão em cursos relacionados diretamente com a área de atuação, conforme segue abaixo:
I - a frequência e conclusão em cursos relacionados diretamente com a área de atuação:
CURSOS
PONTOS
Curso de Graduação (desde que não seja pré-requisito ao cargo)
0,70 cada
Curso de Pós Graduação – Especialização 1,00 cada
Curso de Pós Graduação – Mestrado
2,00 cada
Curso de Pós Graduação – Doutorado
3,00 cada
4.24.1 Os títulos serão devidamente comprovados e deverão guardar direta relação com as atribuições dos cargos
em Concurso discriminados neste Edital.
4.24.2 A somatória da pontuação dos Títulos fica fixada no máximo de 20,00 (vinte) pontos, não podendo em hipótese
alguma ser ultrapassado esse limite, mesmo que o candidato apresente títulos cuja somatória venha ultrapassar
esse limite.
4.24.3 Os candidatos deverão apresentar fotocópias autenticadas em cartório dos títulos, no dia da realização da
prova objetiva, conforme orientação dos fiscais em sala.
4.24.4 Somente serão julgados os títulos dos candidatos aprovados na primeira etapa.
4.24.5 No prazo marcado para a apresentação dos títulos, os candidatos deverão apresentar documento que
comprove a habilitação para o ingresso no cargo, com o objetivo único e exclusivo de contagem de títulos, caso o
candidato não possua a habilitação para o ingresso no cargo neste momento, apresentará apenas os títulos para
serem pontuados.
4.25 A ausência ou recusa do candidato em participar da prova objetiva implicará, automaticamente, na sua exclusão
do concurso.
4.26 As notas das provas, bem como a nota final, não sofrerão aproximações ou arredondamentos, considerando-se
as duas casas.
4.27 O resultado final das provas escritas e títulos serão divulgados em edital no mural de editais da Prefeitura
Municipal e através do site www.exatuspr.com.br e link no site www.altonia.pr.gov.br e publicado no órgão oficial do
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É obrigação do candidato e de sua exclusiva responsabilidade acompanhar a publicação ou

divulgação
dos atos concernentes
ao concurso público, divulgados na Internet, nos endereços eletrônicos
EDITAL
DE CONCURSO
PÚBLICO Nº 001/2019
Ocitados,
Prefeito obrigando-se
Municipal de Altônia,
no uso
suas atribuições
legais
e considerando
contido
no Art.
da Constituição
a atender
aosdeprazos
e condições
estipulados
neste oedital
e nós
que37forem
publicados
Federal,
estipuladas
neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO,
duranteeomediante
período as
decondições
validade do
Concurso.
aos interessados que estão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO – pelo regime Estatutário, para
provimento de vaga legal e formação de cadastro reserva, com a execução técnico-administrativa da empresa Exatus
Consultoria (AVR Assessoria Técnica Ltda – EPP), o qual reger-se-á pelas Instruções Especiais contidas neste edital
CAPÍTULO I - DOS CARGOS E DAS VAGAS
e pelas demais disposições legais vigentes.
A divulgação oficial deste edital e os demais editais necessários, relativos às etapas deste concurso público será
efetuada
no
mural
de
editais
da
Prefeitura
Municipal, no órgão oficial da Prefeitura Municipal, e pelo site www.exatuspr.
1.1 – Das Vagas
com.br e link no site www.altonia.pr.gov.br.
É obrigação do candidato e de sua exclusiva responsabilidade acompanhar a publicação ou divulgação dos atos
1.1.1 O concurso
público
destina-se
ao provimento
vaga
legal existente
e formação
de cadastroa reserva,
concernentes
ao concurso
público,
divulgados
na Internet,da
nos
endereços
eletrônicos
citados, obrigando-se
atender e
aos
prazos
e condições
neste de
edital
e nós do
que
forem publicados durante o período de validade do
ainda
das que
vierem aestipulados
existir no prazo
validade
Concurso.
Concurso.
CAPÍTULO I - DOS CARGOS E DAS VAGAS
1.1.2
A habilitação
no concurso público não assegura ao candidato a contratação imediata, mas apenas a
1.1
– Das
Vagas
expectativa
de público
ser chamado
segundo
as vagas
de acordo
com as de
necessidades
da Prefeitura
1.1.1
O concurso
destina-se
ao provimento
da existentes,
vaga legal existente
e formação
cadastro reserva,
e ainda
das
que vierem
a existir no prazo
de validade
do Concurso.
Municipal
de Altônia-Pr,
respeitada
a ordem
de classificação.
1.1.2 A habilitação no concurso público não assegura ao candidato a contratação imediata, mas apenas a expectativa
de ser chamado segundo as vagas exis¬tentes, de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Altônia-Pr,
1.1.3 DOS
CARGOS
respeitada
a ordem
de classificação.
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UMUARAMA, quarta-feira, 7 de agosto DE 2019

Publicações legais
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
CNPJ 76.381.854/0001-27 IE ISENTO
Rua João Ormindo de Rezende, 686, CEP: 87.400-000
Telefone: (44)3676-8150 - www.cruzeirodooeste.pr.gov.br
PORTARIA Nº 1043 de 06 de Agosto de 2019
SÚMULA: Constitui o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de
Cruzeiro do Oeste (COMSEA).
A PREFEITA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais e em observância a Lei Municipal Nº.035/2003,
regulamentada pelo Decreto n°. 282/2014,
RESOLVE:
Art. 1º - Em conformidade com a Lei Municipal nº. 035 de 04 de dezembro de 2003 e
Decreto nº. 282 de 09 setembro de 2014, fica constituído o CONSELHO MUNICIPAL
DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE CRUZEIRO DO OESTE
(COMSEA).
Art. 2º - Nos termos do art. 3º, §1º, inciso I do Decreto n.º 282/2014, bem como do
caput do art. 4º da Lei n.º 35/2003, ficam nomeados os seguintes representantes
governamentais municipais:
I - Representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Titular: Edelcio Del Quiqui
Suplente: Paulo Victor Buck de Mello
II - Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Ana Paula de Araújo Nocko
Suplente: Selma Bezerra de Souza Almeida
III - Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Onilda Andrade de Almeida Barbosa
Suplente: Cristiane Stori Ziroldo
IV - Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Wellington Francisco de Lima Ferreira
Suplente: Audrey Haruko Nonose
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE
Estado do Paraná
CNPJ 76.381.854/0001-27 IE ISENTO
Rua João Ormindo de Rezende, 686, CEP: 87.400-000
Telefone: (44)3676-8150 - www.cruzeirodooeste.pr.gov.br
Art. 3º - Nos termos do art. 4º do Decreto n.º 282/2014, bem como do caput do art.
4º da Lei n.º 35/2003, ficam nomeados os seguintes representantes governamentais
municipais:
I - Representantes do Sindicato Patronal Rural Patronal:
Titular: Shoiti Yoshioka
Suplente: Jair Fernandes de Lima
II - Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais:
Titular: Enerzor Guarnieri
Suplente: Wellington Kogien
III - Representantes de Associações de Bairros
Titular: Maria da Penha dos Reis
Suplente: Anderson Alves
IV - Representantes das Igrejas Evangélicas
Titular: Gessé Nunes
Suplente: Paulo Ramos Tinelli
V - Representantes da Associação de Fruticultores e Hortifrugranjeiros
Titular: Pedro Marangoni
Suplente: Elcio Rodrigues da Silva
VI - Representantes da Igreja Católica
Titular: Leticia Nunes Macedo
Suplente: Alexandre de Lima Silva
VII – Representantes de Entidades de Sociais
Titular: Zenilda Bonifácio Mendes
Suplente: Tereza de Jesus Loução Pereira
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE
Estado do Paraná
CNPJ 76.381.854/0001-27 IE ISENTO
Rua João Ormindo de Rezende, 686, CEP: 87.400-000
Telefone: (44)3676-8150 - www.cruzeirodooeste.pr.gov.br
VIII – Representantes da Associação Comercial
Titular: Adenilson Miotti
Suplente: Jessica Rodrigues Pinheiro
Art. 4º - Nos termos dos artigos 6º e 11 do Decreto n.º 282/2014 ficam nomeados:
I- Secretários Executivos:
1º Secretário(a): Núria Cristina Zamora Jacomini
2º Secretário(a): Thiago Silva Souza
II – Secretaria Geral
Secretário Geral: Edelcio Del Quiqui
Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO
PARANÁ, AOS 06 (SEIS) DIAS DO MÊS AGOSTO DE 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANCA E DO ADOLESCENTE – DOURADINA – PR

EDITAL Nº 006/2019 COMISSÃO ORGANIZADORA
Súmula
Dispõe Homologação das Candidatura definitivas para o Cargo de Conselheiros
Tutelares do Município de Douradina – Estado do Paraná.
A Comissão Organizadora do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares no uso
das atribuições conferidas pela Resolução nº 003/2019 de 22/04/2019, considerando
o Edital de 001/2019/CMDCA reformulado pelo Edital 003/2019 CMDCA e Resolução
002/2019 que Regulamenta o Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de
Douradina – Pr, item 3.4 que trata da Impugnação, Deferimento e Homologação das
Inscrições e ainda a as disposições contidas na Lei municipal nº. 020/91 alterada
pelas Lei municipal nº 1.384 de 03 de Setembro de 2013, que dispõe sobre a política
municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, a Lei Federal
nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 227 da Constituição
Federal;
Resolve
1. homologar as candidaturas definitivas e deferidas para concorrerem ao Cargo de
Conselheiro Tutelar no município de Douradina – Pr a realizar-se no dia 06/10/2019.
1. inscrições Deferidas
Inscrição nº
Nome
CPF nº
001
Ana Terezinha Brischigliari Prado
975.177.049-15
002
Suzana Toniazzo
031.770.699-30
003
Maria Márcia Gois
868.482.671-04
004
Eliane Giopato Christofolli
809.948.149-68
005
Marines Santana Dovigo
029.736.119-89
006
Leila Cristina Trombeta
025.613.659-99
007
Solange de Lourdes Maria Pestana
191.786.428-09
008
Cirlene Aparecida Garcia
290.456.108-09
009
Cristiane Pires Nicoli Gonçalves
360.840.118-02
010
Silvia Salete Rocha
025.812.069-08
011
Altair Faustino Pereira
189.594.079-68
012
Crislaine Fermino Guimarães
011.693.849-86
013
Evandro Pinto de Oliveira
075.383.159-77
2. Torna-se publica através do presente Edital as candidatura acima descritas, as
quais serão amplamente divulgadas pela Comissão Organizadora a contar da
presente data, podendo igualmente todos os candidatos divulgarem suas candidatura
até o dia 27 de Setembro de 2019.
Douradina – PR; 05 de agosto de 2019
Comissão Organizadora do Processo de Escolha dos
Conselheiros Tutelares de Douradina – PR

Prefeitura Municipal de guaira

Estado do Paraná
DECRETO Nº 169/2019
Data: 06.08.2019
Ementa: nomeia Adriele Larissa Zanco Ribeiro, Assessora da Secretaria de
Planejamento, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Guaíra, e consoante dispositivos da Lei
Municipal nº 2.024, de 26.09.2017, e, considerando o memorando sob o nº 006/2018,
RESOLVE:
Art. 1° Nomear Adriele Larissa Zanco Ribeiro, portadora da CI/RG nº 10.335.589-3
SESP/PR, CREA n° 168489/D, para exercer, em comissão, o cargo de Assessora da
Secretaria de Planejamento, símbolo CC-03, a partir de 07 de agosto de 2019, com
atribuições descritas no artigo 41 da Lei nº 2.024, de 26.09.2017, ficando atribuída
gratificação de 100% (cem por cento) sobre o valor de seu vencimento básico.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 06 de agosto de
2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Avenida Marília nº 1920 Fone (44) 3534 – 8000 CEP 87.470.000
CNPJ nº 76.404.136/0001-29
www.mariluz.pr.gov.br
DECRETO Nº 1820 DE 05 DE AGOSTO DE 2019.
ESTABELECE A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILUZ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
NILSON CARDOSO DE SOUZA, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 1766 de 16 junho de 2015,
que aprova o Plano Municipal de Educação e considerando a necessidade com vistas
ao cumprimento desta lei
DECRETA
Art. 1º Fica instituída a Comissão Coordenadora para acompanhamento e avaliação
do Plano Municipal de Educação – PME que estabelece monitoramento a cada 02
(dois) anos, nos termos da Lei 1766 de 16 de junho de 2015.
Art. 2º A Comissão Coordenadora será constituída pelos representantes da sociedade
civil, representantes da educação, do executivo, legislativo, da Associação de Pais
Mestres e Funcionários – APMF das escolas, Representantes das escolas municipais
e estaduais, representante do comércio, do planejamento, da contabilidade do
executivo, equipe de nutrição, do Conselho Municipal de Educação, a seguir
mencionados.
I – Diretora da Escola Municipal Augusta Gutierrez Lopes
Neuza Alves da Silva Campos
II – Representante da Sociedade Civil
Carlos Leme da Fonseca
III – Representante da APMF – Escola Municipal Laudelino Rosa de Mello
Ana Gleiza Rocha Paolicch
IV – Representante dos Professores Municipais
Camila Gonçalves Ranolfi
V – Representante da Escola Municipal Laudelino Rosa de Mello
Maria Aparecida Gonçalves da Silva
VI – Representante do Poder Legislativo
Ivone Perecim
VII – Secretária Municipal de Educação
Jhone Junior Almeida
VIII – Representante dos Professores Estaduais
Izabel Martins
IX - Representante dos Professores Municipais
Dorotéia Aparecida dos Santos
X - Representante dos Professores Municipais
Andréia Ferreira Lopes Monteiro
XI – Representante dos Professores da Educação Infantil
Anderson da Silva Vieira
XII – Representante do Executivo, Secretário do Planejamento
Osmar Berton
XIII – Representante da Administração Pública
Nelson Viana da Silva
XIV – Contadora da Prefeitura Municipal
Beatriz Aparecida de Oliveira
XV – Nutricionista responsável pela Alimentação Escolar
Geisiane Soares Nunes
XVI – Representante do Colégio Estadual José Alfredo de Almeida
Williams David Pinel
XVI – Diretor do Colégio Estadual Dom Bosco
Obedi Figueira da silva Arruda
XVII – Representante da APMF da Escola Municipal Manoel Ribas
Regiane Galbiatti
Art. 3º Fica revogado o decreto n° 1520, de 29 de março de 2017.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Mariluz/PR, aos 06 dias do mês de agosto de 2019.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de guaira

Estado do Paraná
DECRETO Nº 170/2019
Data: 06.08.2019
Ementa: nomeia Nilson Bitencourt Gomes da Silva, Assessor da Diretoria de
Engenharia, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Guaíra, e consoante dispositivos da Lei
Municipal nº 2.024, de 26.09.2017, e, considerando o memorando sob o nº 006/2018,
RESOLVE:
Art. 1° Nomear Nilson Bitencourt Gomes da Silva, portador da CI/RG nº 8.521.8549 SESPII PR, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor da Diretoria de
Engenharia, símbolo CC-04, a partir de 07 de agosto de 2019, com atribuições
descritas no artigo 45 da Lei nº 2.024, de 26.09.2017, ficando atribuída gratificação de
90% (noventa por cento) sobre o valor de seu vencimento básico.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 06 de agosto de
2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Piquiri
Estado do Paraná

Decreto Nº 1173/2019 de 06/08/2019
Súmula: Nomeia Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescentes de Alto Piquiri ? Paraná e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Alto Piquiri, Estado do Paraná, usando de suas atribuições
legais e,
Considerando o Art. 14 da Lei Municipal nº 237/2015, de 07 de abril de 2015, que
Dispõe sobre a Política Municipal
de Atendimento da Criança e do Adolescente de Alto Piquiri e dá outras providencias.
Decreta:
Art. 1º Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas, para comporem o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescentes de Alto Piquiri para o biênio 2019 a 2021.
I - Representantes não governamental:
Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF)
Titular: Gizele Batista dos Santos
Suplente: Rosangela Rodrigues Micheloni
Associação dos Pais e Alunos dos Excepcionais - APAE - Escola Pequeno Príncipe
Titular: Larissa Lins de Oliveira
Suplente: Silvania Maria de Freitas
Representante de Igrejas (Igreja Assembleia de Deus Ministério Fazendo Missões
e Igreja Católica)
Titular: Catimilene Bezerra Euflausino da Silva
Suplente: Ilza Cruz da Silva Gasewiske
Clube de Serviços – Rotary Club
Titular: Matheus Lima
Suplente: Carlos Alberto Scheffer da Silva
II - Representantes governamentais
Secretaria Municipal de Administração
Titular: Wellington Teixeira D’avila
Suplente: Silvana Marcelino
Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Fabiana Vieira Magalhães
Suplente: Flavio Campos
Secretaria Municipal de Educação
Titular: Sandra Regina Gonçalves da Silva
Suplente: Zenaide Campos de Andrade
Secretaria Municipal de Asssitência Social
Titular: Shirley Durães da Costa Santos
Suplente: Tatiane Correia de Oliveira
Art. 2º Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação
Art. 3º Revoga-se o Decreto 1023 de 10 de agosto de 2018.
Alto Piquiri, Terça-feira, 06 de Agosto de 2019.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Altônia

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS objetivando à Contratação de empresa para
fornecimento de Gêneros Alimentícios, Material de limpeza, acondicionamento e
embalagem e gás de Cozinha para manutenção do P.R.C.A.
VALOR MÁXIMO: R$ 59.945,31 (cinquenta e nove mil novecentos e quarenta e cinco
reais e trinta e um centavos).
EMISSÃO DO EDITAL: 06 de agosto de 2019
ABERTURA: 16 de agosto de 2019 as 09h:00min
LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro
Altônia, PR
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço - Lote
DO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia
digital (pen-drive, CD, DVD ou disquete, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro
teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que comparecerem no
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período normal de
expediente, até o dia da abertura do Pregão Presencial munidos do Carimbo do CNPJ
da Empresa, mediante o pagamento da taxa de edital, fixado no valor de R$-10,00 –
(dez reais) comprovado por meio de depósito bancário no Banco do Brasil Agência
1427-3 C/C nº10.672-0. Maiores informações, através do E-mail: licitacoes@altonia.
pr.gov.br
Altônia-PR, aos 06 de agosto de 2019.
PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Altônia

Estado do Paraná
DECRETO Nº 166/2019
Homologa parecer exarado por Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio
sobre julgamento de propostas apresentada em atendimento ao disposto no Edital
de Pregão Presencial nº. 050/2019 de 24 de julho de 2019 e dá outras providências.
CLAUDENIR GERVASONE – Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições,
D E C R E T A,
Art.1º-Fica homologado o parecer exarado pela Comissão Municipal de Pregão
e Equipe de Apoio, constituída consoante a Portaria nº. 003/2019 de 04 de janeiro
de 2019, sobre julgamento da proposta apresentada em atendimento ao disposto
no Edital de Pregão Presencial nº. 050/2019 de 24 de julho de 2019, que tinha
como objeto o Contratação de empresa para prestação de serviços de Terapeuta
Ocupacional, para atendimento de crianças com TEA, matriculadas na Rede
Municipal de Ensino.
Art. 2º - Declara como vencedora da concorrência a proposta da empresa: CLINICA
INTEGRI LTDA - ME, no lote 01, com valor total de R$ 5.675,00 (cinco mil seiscentos
e setenta e cinco reais).
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 06 de agosto de 2019.
CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2019
PREGÃO (PRESENCIAL) 040/2019- EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MEI,
ME E EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO DE BRASILÂNDIA DO SUL-PR.
RECURSOS: Tesouro Municipal.
ABERTURA: Às 09h00min. (NOVE HORAS) do dia 21/08/2019.
PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS: R$126.579,50 (cento e vinte e seis mil quinhentos
e setenta e nove reais e cinquenta centavos).
Brasilândia do Sul - PR, 06 de agosto de 2019.
Luana Beatriz Bernardo
Pregoeira

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE LICENÇA SIMPLIFICADA
VALDENICIO LUIZ (CPF:964.240.529-68) torna público que irá requerer ao IAP, a
Licença Simplificada para fornos para produção de carvão vegetal a ser implantada
Estrada Cruzadinha, Lote rural, área de 1,5 ha, zona rural, Douradina-PR.

Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
RESOLUÇÃO 12/2015

SÚMULA: Disciplinar a propaganda eleitoral para os candidatos inscritos ao cargo de
Conselheiro Tutelar de Icaraima – Paraná, Gestão 2020/2023
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 1.112/2015, de 19/03/2015,
publicada no Diário Oficial, do Jornal Umuarama Ilustrado do dia 10/04/2015,
pág. 29, a Lei Municipal nº 1292/2016 de 15 de julho de 2016, publicada no Diário
Oficial, do Jornal Umuarama Ilustrado no dia 16 de julho de 2016, página C6, a Lei
Municipal nº 1618/2019, publicada no Diário Oficial, do Jornal Umuarama Ilustrado
do dia 01/05/2019 Pagina B - 6 e em consonância com o Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA nº 8.069 de 13 de julho de 1990, com a reunião da Comissão
Eleitoral no dia 02 de agosto de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º- Disciplinar a propaganda eleitoral dos candidatos inscritos ao cargo de
Conselheiros Tutelares no Município de Icaraíma 2020/2023, para o processo eleitoral
a ser realizado no dia 06/10/2019.
I - O material para a propaganda eleitoral dos candidatos será produzido pelo
CMDCA e distribuído em igual quantidade a todos os candidatos, não sendo permitido
qualquer outro tipo de propaganda;
II - É expressamente proibida a produção e/ ou utilização de material de propaganda
de qualquer tipo, gênero ou mídia, bem como nos veículos de aces¬so direto aos
eleitores como mala direta, correspon¬dência ou inscrições em locais públicos
e/ou particula¬res, de anúncios, folhetos, faixas, cartazes, ou outros meios de
comunicação em massa;
III - É vedada a propaganda eleitoral nos veículos e meios de comunicação social,
admitindo-se tão-somente a participação em debates e entrevistas, situações estas
que deverão favorecer todos os candidatos em igualdade de condições;
IV - É vedada toda e qualquer propaganda em bens públicos de uso especial, com
exceção dos autorizados pelo Poder Público, hipótese em que deverá beneficiar e
facilitar todos os candidatos em igualdade de condições;
V - É vedado o transporte de eleitores aos locais de inscrição e votação;
VI - É vedado o financiamento de candidaturas por sindicatos, partidos políticos,
clubes de serviços, igrejas, associações e qualquer outro tipo de financiamento da
mesma natureza;
VII - É vedada a distribuição de material de propaganda do candidato por terceiros;
VIII - É proibido o uso do carro do Conselho Tutelar para propaganda eleitoral;
IX - É proibida a reprodução ou elaboração de qualquer material de propaganda
eleitoral pelo candidato.
X - No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato
doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive brindes de pequeno valor.
XI - A eleição acontecerá em pelo menos quatro locais de votação, com o número de
sessões adequadas ao número de eleitores, quais sejam:
I – Colégio Estadual Desembargador Antonio Ferreira Franco da Costa;
II – Escola Municipal Icaraima;
III – Escola Municipal do Campo Tancredo Neves – Vila Rica do Ivai;
IV – Escola Estadual do Campo Porto Camargo e Escola Municipal do Campo
Monteiro Lobato – Porto Camargo.
XII - Cada eleitor devidamente cadastrado poderá votar em um único candidato sendo
considerado nulo o voto do qual constar o nome de mais de um candidato.
XIII - Nas cabines de votação serão fixadas listas com relação de nomes e números
dos candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar.
XIV - Para votação no dia 06 de outubro de 2019 o eleitor deverá comparecer munido
com o Titulo de Eleitor e um documento com foto (Carteira de Identidade, Carteira
Nacional de Habilitação, entre outros documentos oficiais) e votar na seção na qual
consta no titulo eleitoral.
Parágrafo Único: O não cumprimento dos critérios estabelecidos no caput deste artigo
resultará na impugna¬ção da candidatura, tornando inválidos os votos porven¬tura
obtidos pelo candidato.
Art. 2º - As denúncias de irregularidade eleitoral deverão ser fundamentadas e
formalizadas junto à Comissão Eleitoral e protocoladas no Centro de Referencia da
Assistência Social – CRAS, situado na Avenida Genercy Delfino Coelho, 99, Icaraima
– Paraná, das 11 horas e das 13 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos de
segunda à sexta feira.
Parágrafo Primeiro - A Comissão Eleitoral fará analise das denuncias em 2 dias e
constatada irregularidade o candidato terá 2 dias para interpor recurso junto a
comissão eleitoral a qual terá o mesmo prazo para homologar a denuncia ou arquivar
o processo.
Parágrafo Segundo - Ocorrendo falsidade em qualquer documentação apresentada,
o candidato será excluído sumariamente do Processo de Escolha, sem prejuízo
do encaminhamento dos fatos à autoridade competente para apuração e a devida
responsabilização legal.
Art. 3º - Ficam os candidatos cientes de que toda e qualquer convocação para
reuniões, encontros ou informações a serem repassadas aos candidatos serão
realizadas através de Resolução do CMDCA e divulgadas no site da Prefeitura
Municipal. www.icaraima.pr.gov.br
Art. 4º - Os casos omissos a esta Resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral
do CMDCA.
Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Icaraíma, 06 de agosto de 2019.
Ocinéia Martins de Ângelo
Presidente do CMDCA

prefeitura Municipal de ivaté

prefeitura Municipal de icaraima

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 245/2019
DATA: 06/08/2019
SÚMULA: Nomeia Fiscal de Contrato de Empresas.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1º) – Fica Nomeada a Sra. Susana Ferreira Graciano, portadora da RG n.º 6.130.5270 e do CPF nº 023.282.519-00, Como Fiscal de Contrato nº 145/2019 Empresa: A. K.
T. CONFECÇÕES LTDA.
2°) - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3º) – Considera – se de relevância o trabalho do fiscal nomeado, porém, sem ônus
para o município.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 06 dias do Mês de Agosto de 2019.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
DECRETO N.º 149/2019
SÚMULA: Homologa resultado de 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 Homologado o resultado do processo Licitatório modalidade Pregão
Presencial nº. 051/2019, em favor da empresa: UMUARAMA COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA – ME que tem como objeto a contratação de empresa para aquisição
de cavaletes, kits para mutirão, para atendimento ao projeto de educação em saúde
ambiental, convênio n° 2965/2017 celebrado entre a fundação nacional de saúde –
FUNASA e o município de Ivaté, conforme edital e seus anexos, com vigência de
contratação de 12 meses.
Art. 2º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, aos 06 dias do mês de Agosto de 2019.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
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leis@ilustrado.com.br
Prefeitura Municipal de francisco alves

LEI MUNICIPAL Nº 1059/2019
06/08/2019
SÚMULA: Revoga a Lei Municipal nº 702/2010 de 08 de setembro de 2010, e dá
outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU
E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° - Fica revogada a Lei Municipal nº 702/2010 de 08 de setembro de 2010,
que “regulamentou estacionamento de veículo escolar na Rua Brig. Faria Lima
no quarteirão do Colégio Estadual Vicente Tomazini e Escola Municipal Prof. Júlio
Levino Rodrigues somente ao lado do calçamento dos referidos estabelecimentos
de ensino.”
Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, aos seis dias do mês de agosto
do ano de dois mil e dezenove.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal
LEI Nº 1060/2019
06/08/2019
SÚMULA: “Dispõe acerca do pagamento de multas de trânsito aplicadas em veículos
de propriedade/posse do Município de Francisco Alves e dá outras providencias.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, Estado do Paraná, APROVOU E
EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Público Municipal autorizado a efetuar o pagamento de multas
e seus acréscimos legais, por infração ao Código de Trânsito Brasileiro, aplicadas,
eventualmente, em veículos de propriedade/posse do Município de Francisco Alves/
PR.
§1º O disposto neste artigo não desobriga o dever de ressarcimento aos cofres
públicos pelo servidor infrator, no valor a ela correspondente.
Art. 2º São pessoalmente responsáveis pela observância aos procedimentos
previstos nesta Lei, em conformidade às disposições legais, o condutor de veículo
oficial, pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.
§1º O poder público oportunizará ao servidor infrator prazo de 05 (cinco), dias
úteis para apresentação de defesa escrita, contados da data de recebimento da
notificação/multa.
§2º Em sede de defesa o servidor deverá alegar os motivos que o isentam de
responsabilidades, a qual deverá ser encaminhada a uma comissão composta por três
servidores efetivos ou comissionados previamente designados, devendo esta decidir
se as razões aduzidas na defesa são suficientes para afastar a responsabilidade do
servidor infrator.
§3º Havendo dúvidas acerca da responsabilidade do servidor, a comissão poderá, a
seu critério e se for o caso, produzir provas testemunhais, periciais e documentais,
com vistas a esclarecer as circunstâncias em que ocorreram a infração.
§4º Transcorrido o prazo de que trata o §1º sem que haja apresentação de defesa
ou, decidindo a autoridade superior pelo indeferimento da defesa, a Fazenda Pública
Municipal deverá ser ressarcida voluntariamente pelo servidor responsável do valor
da infração de que trata o artigo primeiro desta Lei, mediante recolhimento em guia
própria ou depósito bancário
em conta a ser indicada pelo departamento de contabilidade, no prazo de 30
dias corridos, devendo comprovar documentalmente o recolhimento perante a
administração;
§5º Não acontecendo o ressarcimento voluntário, as infrações lançadas pela
autoridade de trânsito, quitadas pelo tesouro municipal, serão debitadas diretamente
da folha de pagamento do servidor infrator, em uma única parcela, exceto quando
ultrapassar o limite estabelecido pelo § 6º deste artigo, neste caso o ressarcimento
deverá ser parcelado, até ser
quitado o valor total da infração.
§6º O desconto de que trata o parágrafo anterior não poderá ultrapassar a 30% (trinta
por cento), da remuneração mensal do servidor obrigado.
§7º Fica isento do pagamento de multa por excesso de velocidade, ultrapassagem
em faixa continua e dupla, os condutores de ambulância que estiverem transportando
pacientes em estado de emergência.
Art. 3º É de responsabilidade do Secretário Municipal ou daquele imediato que
responder pela pasta, cuja unidade administrativa estiver lotado o veículo, o
ressarcimento do valor da infração e a respectiva contagem de pontos infracionais, se
não indicar tempestivamente o motorista infrator.
Art. 4º É de responsabilidade do servidor infrator a apresentação de defesa/recurso
junto ao órgão competente, quando comprovada sua culpa ou dolo.
§1º O servidor infrator deverá comprovar a apresentação da defesa ou recurso,
devendo encaminhar cópia desta a Assessoria Jurídica do Município.
§2º A não interposição de recurso ou o seu improvimento e, sendo o município
compelido ao pagamento da multa, o valor correspondente constituir-se-á débito do
servidor infrator, e o reembolso dar-se-á na forma estipulada pelo §2 do art. 2º desta
Lei.
§3º Caso o servidor infrator não mais pertencer ao quadro de pessoal do Município de
Francisco Alves, impossibilitando assim o desconto em folha de pagamento, o débito
deverá ser inscrito em dívida ativa, para posterior cobrança amigável ou judicial.
Art. 5º É de responsabilidade do superior hierárquico do condutor infrator, exigir o
cumprimento das normas disciplinadas nesta Lei, sob pena de serem responsáveis
solidários da infração.
Art. 6º O procedimento de pagamento autorizado pela presente Lei, poderá ser
adotado pela Administração até que disposição legal em contrário seja editada.
Art. 7º O não cumprimento das normas expressas na presente Lei, implicará nas
sanções estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Francisco Alves- PR.
Art. 8º As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta de dotação
orçamentária própria, podendo o Prefeito Municipal suplementá-la, caso necessário.
Art. 9º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Francisco Alves, aos seis dias do mês de agosto do ano de
dois mil e dezenove.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal
LEI MUNICIPAL Nº 1061/2019
06/08/2019
SÚMULA: “Ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções e estatuto/
contrato do consórcio público intermunicipal de inovação e desenvolvimento do
estado do paraná - CINDEPAR, e dá outras providências.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU
E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no
Protocolo de Intenções, consubstanciado no SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
AO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - CINDEPAR,
firmado entre este Município e o Consórcio Público CINDEPAR, mediante autorização
da Lei Municipal nº 964/2017 de19 de 19 de abril de 2017, nos termos do artigo 12 da
Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, conforme Anexo I.
Parágrafo único -O texto consolidado do Protocolo de Intenções do CONSÓRCIO
PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DO PARANÁ – CINDEPAR é parte integrante desta Lei, conforme Anexo II.
Art. 2º Ficam ratificadas, em todos os seus termos, a Sétima alteração do Estatuto/
Contrato do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ – CINDEPAR, nos termos do
Anexo III desta Lei.
Parágrafo único -O texto consolidado do Estatuto/Contrato do CONSÓRCIO
PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DO PARANÁ - CINDEPAR é parte integrante desta Lei, conforme Anexo IV.
Art. 3ºEsta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura Municipal de Francisco Alves, aos seis dias do mês de agosto do ano de
dois mil e dezenove.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal
LEI MUNICIPAL Nº 1061 DE 06 DE AGOSTO DE 2019.
ANEXO I
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DO PARANÁ - CINDEPAR
LEI MUNICIPAL Nº 1061 DE 06 DE AGOSTO DE 2019.
ANEXO II
CONSOLIDAÇÃO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO
PARANÁ - CINDEPAR
LEI MUNICIPAL Nº 1061 DE 06 DE AGOSTO DE 2019.
ANEXO III
SÉTIMA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO/CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO
PARANÁ – CINDEPAR.
LEI MUNICIPAL Nº 1061 DE 06 DE AGOSTO DE 2019.
ANEXO IV
CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO/CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO
PARANÁ - CINDEPAR
LEI MUNICIPAL Nº 1062/2019
De: 06 de agosto de 2019
SÚMULA: “Cria Cargo e Amplia vagas no Quadro de servidores efetivos – estrutura
básica organizacional do município de Francisco Alves e dá outras providências.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ APROVOU
E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
CAPITULO I
DOS CARGOS EFETIVOS
Art. 1º - Acresce e incorpora na estrutura administrativa, em especial, no Anexo I da
Lei Municipal da 729/2011 de 11 de julho de 2011 e suas respectivas alterações, 01
(uma), vaga no Grupo Ocupacional Profissional – Atividade de Nível Superior – Cargo
Efetivo de Nutricionista, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, formalizando
o total de 02(duas), vagas para o respectivo Cargo.
Art. 2º - Acresce e incorpora na estrutura administrativa, em especial, no Anexo I da
Lei Municipal da 729/2011 de 11 de julho de 2011 e suas respectivas alterações,
01 (uma) vaga no Grupo Ocupacional Profissional – Atividade de Nível Superior –
Cargo Efetivo de Farmacêutico, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
formalizando o total de 03(três), vagas para o respectivo Cargo.
Art. 3º - Fica criado ao Anexo I da Lei Municipal nº 729/2011, e suas respectivas
alterações, com Lotação na Secretaria Municipal de Saúde – o Cargo efetivo de
Farmacêutico – 01 vaga – com carga horária de 20 horas semanais, com salário
inicial de R$1.344,82, (Hum mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois
centavos.
Art. 4º - As vagas acrescidas aos cargos ora existentes na estrutura tem salário inicial
e atribuições de cargos definidos em Lei especifica.
Art. 5º - Os demais cargos efetivos existentes no Quadro de Servidores Públicos
Municipais permanecem inalterados.
Art. 6º - Esta Lei passa ser parte integrante da Lei nº 729/2011.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, aos seis dias do mês de agosto
do ano de dois mil e dezenove.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal
ANEXO I – LEI MUNICIPAL Nº 1062/2019
QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO CRIADAS, E/OU AMPLIADAS.
GRUPO OCUPACIONAL
CARGA HORÁRIA
DENOMINAÇÃO DE CARGO
TOTAL DE VAGAS
P
R
O
F
I
S
S
I
O
N
A
L
30
Assistente Social
02
40
Farmacêutico Bioquímico
02
12
Veterinário
02
20
Fisioterapeuta 02
12
Engenheiro Arquiteto
01
20
Médico
02
30
Médico
02
40
Médico
02
20
Fonoaudiólogo 01
20
Engenheiro Civil
01
20
Engenheiro Agrônomo
01
20
Nutricionista
01
40
Nutricionista
02
20
Procurador Jurídico
01
40
Farmacêutico 03
20
Farmacêutico 01
40
Contador
01
40
Tesoureiro
01
40
Técnico em Controladoria Interna
01
20
Dentista
02
40
Dentista
01
40
Redator/Escriturário
02
40
Enfermeiro
09
20
Psicólogo
05
20
Professor de Educação Física 04
SEMI
P
R
O
F
I
S
S
I
O
N
A
L
40
Técnico em Higiene Dentária
04
40
Auxiliar de Enfermagem
14
40
Fiscal Fazendário I
01
40
Técnico em Contabilidade
03
40
Auxiliar de Contabilidade
03
40
Atendente de Consultório Dentário
01
40
Técnico em Enfermagem
18
40
Técnico em Radiologia
02
40
Técnico Ambiental
02
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
O
40
Assistente Administrativo
03
40
Assistente Administrativo I
04
40
Assistente Administrativo II
06
40
Auxiliar Administrativo
13
40
Agente de Saúde
20
40
Agente de Combate a Endemias
08
40
Auxiliar de Laboratório
02
40
Monitor Social 05
40
Recepcionista 06
40
Telefonista
01
40
Atendente de Posto Telefônico 03
MAGISTÉ-RIO
20
Professor do Ensino Fundamental, de 1º ao 5º ano das
Séries Iniciais e de Educação Infantil.
83
20
Pedagogo
04

O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
L

20

Professor Auxiliar (Braile)

01

40
Operador de Máquinas Pesadas
06
SERVIÇOS
GERAIS
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Auxiliar de Serviços Gerais
64
Cozinheira
16
Motorista – Habilitação Categoria “B”
Motorista – Habilitação Categoria “C”
Motorista – Habilitação Categoria “D”
Auxiliar de Limpeza e Ordem Pública
Operador de Máquina Rodoviária
Pedreiro
03
Mecânico
02
Encanador
01
Vigia
14
Eletricista
01

03
06
16
40
06

LEI MUNICIPAL Nº 1063/2019
06/08/2019
SÚMULA: “Autoriza a alienação de veículos, equipamentos, maquinários e sucatas
do patrimônio do município e dá outras providências.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, Estado do Paraná, APROVOU E
EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. - Fica a Chefe do Pode Executivo Municipal, autorizado a alienar, através
de leilão público, dos veículos, equipamentos, maquinários e sucatas, inservíveis
e em desuso, indicados no anexo I da presente Lei, pertencentes ao Município de
Francisco Alves, devendo todo o saldo apurado com a referida alienação, deve ser
utilizado para aquisição de veículos e/ou máquinas, bem como, para aquisição de
outros bens capitais, observando o procedimento na Lei Federal nº 8.666/1993, e
demais disposições pertinentes à matéria.
Parágrafo primeiro: A autorização de que trata o caput deste artigo, decorre do fato
de que os veículos, equipamentos, maquinários e sucatas são inservíveis ao serviço
público, ora declarados através do Decreto nº 078/2019.
Parágrafo segundo: A alienação de que trata o artigo 1º desta lei, será exclusivamente
à vista, mediante recolhimento dos valores através do documento de arrecadação
emitido pelo município.
Art. 2º. Cada veículo, equipamentos, maquinários e/ou sucata, para fins de leilão, será
considerado um lote e, o valor mínimo de alienação deverá ter por base o relatório da
Comissão de Avaliação, transportado para item específico dos anexos I, da presente
Lei.
Art. 3º - Fica o município de Francisco Alves autorizado a instituir o leiloeiro próprio,
em consonância com o Art. 53 Lei Federal nº 8.666/1993, no caso de não haver ainda
a referida constituição.
Art. 4º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação dos bens
constantes no anexo I, da presente Lei, pelo maior lance, igual ou superior ao valor da
avaliação, assim como a suspender a venda, se assim julgar conveniente.
Art. 5º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta
das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se insuficientes.
Art. 6º - As despesas decorrentes com remoção, transferências de propriedade, e
outras que se fizerem necessárias, correrão por conta do Arrematante.
Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Francisco Alves, aos seis dias do mês de agosto do ano de
dois mil e dezenove.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal
ANEXO I – PARTE INTEGRANTE DO LEI MUNICIPAL Nº 1063/2019
Relação dos veículos e sucatas, avaliados com seus respectivos valores considerando
o mínimo do mercado, conforme segue:
LOTES
DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO INICIAL
FOTO DOS LOTES
1
VEICULOS Marca Ww14.140 – Placas: AAG-7354, Caminhão Basculante, Ano –
1990,
Obs: Com o coletor de Lixo.
R$18.000,00
2
VEICULOS Marca Ford/cargo 1719 – Placas: AVY-8242, Caminhão Basculante, Ano
– 2012/2013.
Obs: Com caçamba.
R$ 80.000,00
3
VEICULOS Marca VW/MASCA GRANMINI 0
Placas: ARP-3372, ÔNIBUS,
Ano – 2009
R$ 25.000,00
4
VEICULOS Marca VW/MASCA GRANMINI 0
Placas: ARP-3370, ÔNIBUS,
Ano – 2009
R$ 25.000,00
5
VEICULOS Marca IVECO/CITYCLASS 70 C17
Placas: AXO-6F92, ÔNIBUS,
Ano – 2013/2014
R$ 25.000,00
6
VEICULOS Marca FIAT/DUCATO MARTICAR 16
Placas: AZZ-2317, MICROONIBUS
Ano – 2015
R$ 48.000,00
7
VEICULOS Marca FIAT/DUCATO MARTICAR 16
Placas: AZV-9176, MICROONIBUS
Ano – 2015
R$ 55.000,00
8
VEICULOS Marca RENAUL/MASTR ALTECHAMB
Placas: ASO- 4665, CAMIONETE/AMBULANCIA
Ano – 2010
R$ 30.000,00
9
VEICULOS Marca YAMAHA /YBR 125K
Placas: AGE- 6158, MOTOCICLETA
Ano – 2001/2002
R$ 500,00
10
VEICULOS Marca FIAT UNO MILLE ECONOMY
Placas: AWX- 9539,
AUTOMÓVEL - UNO
Ano – 2013
R$ 5.000,00
11
VEICULOS Marca FIAT UNO MILLE ECONOMY
Placas: AUB-4224,
AUTOMÓVEL - UNO
Ano – 2011/2012
R$5.000,00
12
VEICULOS Marca FIAT UNO ATTRACTIVE 1
Placas: BBJ - 3056,
AUTOMÓVEL - UNO
Ano – 2017/2017
R$10.000,00
13
VEICULOS Marca FIAT PALIO FIRE ECONOMY
Placas: AVI - 4568,
AUTOMÓVEL - PALIO
Ano – 2012/2012
R$ 8.000,00
14
VEICULOS Marca VW/GOL 1.0 GIV
Placas: AUZ-5775,
AUTOMÓVEL - GOL
Ano – 2012/2012
R$ 7.000,00
15
VEICULOS Marca FIAT/DUCATO CARGO
Placas: AMS-7133,
CAMIONETE/AMBULANCIA
Ano – 2005
R$18.000,00
16
SUCATA
Marca VW/PARATI CLI
Placas: AGQ-9048,
SUCATA - PARATI
Ano – 1996
R$ 1.500,00
17
EQUIPAMENTO
Marca FACHINI
CAÇAMBA
Ano – 2012
R$ 10.000,00
18
MAQUINÁRIO
TRATOR”
AGRÍCOLA
MODELO MF-292 (4X2).
ANO 2000
R$ 19.000,00
19
MAQUINÁRIO
TRATOR”
AGRÍCOLA
MODELO MF-299 (4X4)
ANO 2000
Obs: Com Lãmina.
R$ 35.000,00
Francisco Alves, 06 de agosto de 2019.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

MASSEY

FERGUSON,

MASSEY

FERGUSON,

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO n.º 090/2019
PREGÃO PRESENCIAL- Nº. 059/2019
DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 19 DE AGOSTO DE 2019.
HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 08:45 HORAS - LOCAL: Prefeitura
Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.
HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de
Francisco Alves - sala de Licitações.
OBJETO: A presente licitação visa a seleção de propostas objetivando a contratação
de empresa para prestação de serviços de aula de Fanfarra, proveniente do recurso
do BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO (PAIF e SCFV), conforme necessidade
da Secretaria Municipal de Ação Social do município de Francisco Alves, Estado do
Paraná, conforme memorial descritivo constante no anexo I do referido Edital.
FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: De forma imediata após a
solicitação da secretaria ou departamento competente.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviços prestados e/ou nas demais
determinações contidas no edital.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente Edital
poderão ser obtidos da comissão, diariamente, nos dias úteis das 09h:00min as
11h:00min e das 14h:min00 as 16h:00min, no endereço sito a Rua Jorge Ferreira, 627
município de Francisco Alves, Estado do Paraná, através do e-mail licitacaopmfa@
hotmail.com, ou pelo endereço eletrônico: http://www.franciscoalves.pr.gov.br. A
licitante interessada deverá deixar por escrito na divisão de licitação.
Francisco Alves – Pr. 06 de Agosto de 2019.
DANIEL DOS SANTOS TERCEIRO CHAMORRO
Pregoeiro
ALÍRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/2019
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 025/2019 - PROCESSO Nº 089/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
CONTRATADA: LEVALDO SONI MOURINHO 54926599953, inscrita no CNPJ sob
nº 13.501.973/0001-56.
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE SOM, IMAGEM
E COMPUTADORES, INCLUINDO OPERADOR DE SOM, TRANSPORTE,
MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, QUE
SERÃO UTILIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA INAUGURAÇÃO
DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA XUXA DO BAIRRO
PALMITAL NO DIA 16/08/2019 PARA TODOS OS MUNÍCIPES DO MUNICÍPIO DE
FRANCISCO ALVES, PARANÁ.
VALOR GLOBAL: O PREÇO GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE
CONTRATO É DE R$ 3.900,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS).
VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DA ASSINATURA DO
CONTRATO ATÉ O DIA 31/12/2019 (TRINTA E UM DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E
DEZENOVE), PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ IGUAL PERÍODO, CASO
HAJA INTERESSE ENTRE AS PARTES CONTRATUAIS, E SALDO NOS ITENS
LICITADOS.
PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, OBJETO DESTE CONTRATO, A
CONTRATANTE PAGARÁ A CONTRATADA, O VALOR ABAIXO DISCRIMINADO
CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS A SEGUIR:
LOTE 01
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UNID
QUANT
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
1
Locação de palco, equipamentos de som, serviços de iluminação
cenográfica, imagem e computadores, incluindo operador de som, transporte,
montagem de palco treliçado, desmontagem, instalação, operacionalização contendo
os seguintes itens:
- Som com PA lines 6 por lado, graves duplos 4 por lado;
- Potência, Graves médios e agudos;
- Mesa de Som digital 32 canais e bateria;
- Microfone sem fio;
- Side ativo 1 por lado;
- 4 monitores ativo;
- 1 cubo de baixo;
- 1 cubo de guitarra;
- Mesa de palco digital;
-Pedestais, cabos e multicabos;
- 12 Bens 200;
- 15 Pares de Led 15w;
- 2 Mini Brute;
- 1 Mesa de Luz;
- 20 metros de painel de Led;
- Processadora para painel de Led c/ notbook;
- 120 treliças alumínio Q30 linha pesada, 4 talhas 1 tonelada.
Unid
01
R$ 3.900,00 R$ 3.900,00
VALOR TOTAL
R$ 3.900,00
FRANCISCO ALVES-PR, 06 AGOSTO DE 2019.
ALÍRIO JOSÉ MISTURA
PREFEITO MUNICIPAL
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Estado do Paraná
DECRETO Nº 5.166/2019
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 pela Lei
Orçamentária nº 1.579 de 27 de Novembro de 2018.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de
2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual
de 2018 a 2021, no limite de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), mediante a seguinte ordem classificatória:
14
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
14.01 DIVISAO DE CULTURA
13.392.0034.2.151 COMEMORACOES, FESTIVIDADES E RECEPCOES
3.3.90.39.00.00
955
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.000,00
FONTE
0 Recursos Ordinários (Livres)
16.000,00
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:
14
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
14.01 DIVISAO DE CULTURA
13.392.0034.2.151 COMEMORACOES, FESTIVIDADES E RECEPCOES
3.3.90.30.00.00
951
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
3.3.90.31.00.00
952
PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORTIVAS 1.000,00
3.3.90.32.00.00
953
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO
5.000,00
FONTE
0 Recursos Ordinários (Livres)
16.000,00
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 06 dias do mês de Agosto de 2019.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 115/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA,
CONTRATADA: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES – EIRELI – ME.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos/material permanente para Secretaria de Saúde, com recursos do MINISTÉRIO
DE ESTADO DA SAÚDE através da Portaria nº 3.379 de 11 de dezembro de 2017, tendo em vista o resultado do
Processo/Edital n°. 069/2019, modalidade Pregão Presencial nº. 056/2019, realizada no dia 23 de julho de 2019,
devidamente homologada.
CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO: O contratado deverá fornecer os itens nº 02 e 03 na Secretaria
Municipal de Saúde, situada na Avenida Paraná, 1468, centro, em qualquer dia útil, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias após a autorização.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura, encerrando – se também com a aquisição total dos itens licitados;
CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,
pelo fornecimento objeto da presente contratação, o valor de R$ 1.670,00 (um mil, seiscentos e setenta reais).
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Umuarama para dirimir quaisquer
dúvidas ou questões decorrentes do presente Contrato.
Maria Helena - PR, 05 de agosto de 2019.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 015/2019 - (SEGUNDA VEZ)
O Município de Guaíra - Paraná torna público aos interessados, e a
quem possa interessar que a abertura da nova sessão pública do
Edital de Concorrência n° 015/2019, que tem por objeto a concessão
de Bem Imóvel (Incubadora), pertencente ao município de Guaíra, a
título gratuito, destinados ao incentivo e estímulo à geração de
empregos e renda, no Município de Guaíra, do imóvel relacionado
no Termo de Referência previsto no Anexo I, do edital, que será
julgada nos termos da Lei nº 8.666/93, foi remarcada para o dia
23/09/2019 às 08:h30min, uma vez que a PRIMEIRA sessão pública
foi declarada DESERTA, razão da presente republicação.
O edital completo poderá ser obtido 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
9928/9924.
E-mail
compras@guaira.pr.gov.br. Publique-se.
Anildo Morais Peraçoli/Comissão Permanente de Licitações.

Prefeitura Municipal de cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
EDITAL Nº. 061/2019
SÚMULA: Convoca a candidata aprovada em Processo Seletivo Simplificado n°003/2018 de que se trata o Edital nº.
078/2018, para assumir suas atividades e dá outras providências:
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, por meio deste
CONVOCA a candidata abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº. 003/2018- Edital nº.
078/2018, publicado em 27/11/2018, homologado o resultado final dos aprovados no referido Processo Seletivo
Simplificado, através do Edital nº. 088/2018 do dia 18/12/2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia
19/12/2018, observadas as condições previstas no Edital nº. 078/2018.
CARGO: PROFESSOR NA MODALIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL (40H)
Nº DE INSCRIÇÃO
NOME
CPF
CLASSIFICAÇÃO
200
MARIA GORETTI IANQUI COUTINHO
88536149949 11°
CRUZEIRO DO OESTE, 05 DE AGOSTO DE 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
- Prefeita Municipal-

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 116/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA,
CONTRATADA: EUROPC COMPUTADORES LTDA – ME
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos/material permanente para Secretaria de Saúde, com recursos do MINISTÉRIO
DE ESTADO DA SAÚDE através da Portaria nº 3.379 de 11 de dezembro de 2017, tendo em vista o resultado do
Processo/Edital n°. 069/2019, modalidade Pregão Presencial nº. 056/2019, realizada no dia 23 de julho de 2019,
devidamente homologada.
CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO: O contratado deverá fornecer o item nº 01 na Secretaria Municipal
de Saúde, situada na Avenida Paraná, 1468, centro, em qualquer dia útil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após
a autorização.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura, encerrando – se também com a aquisição total dos itens licitados;
CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,
pelo fornecimento objeto da presente contratação, o valor de R$ 1.890, 00 (um mil, oitocentos e noventa reais).
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Umuarama para dirimir quaisquer
dúvidas ou questões decorrentes do presente Contrato.
Maria Helena - PR, 05 de agosto de 2019.

CONVOCAÇÃO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 009/2019
OBJETO: Convoca-se a entidade ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE
GUAIRA, Organização da Sociedade Civil, selecionada para
apresentação do Plano de Trabalho e comprovação do atendimento
dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos
impedimentos (vedações) legais, conforme (item 8 subitem 8.2), do
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 009/2019, para firmar Termo
de Colaboração com Organização da Sociedade Civil, sem fins
lucrativos, que execute Serviço de Educação Básica e de
Atendimento Educacionais para educandos com Deficiência
Intelectual, Múltipla Deficiências e Transtornos Globais do
Desenvolvimento no município de Guaíra.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO: no
prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a partir da publicação desta
convocação, a entidade deve apresentar o seu Plano de Trabalho e a
documentação exigida para comprovação dos requisitos para a
celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos
legais (arts. 28 caput 33, 34 e 39 da Lei n° 13.019/2014).
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
9928/9924.
E-mail
compras@guaira.pr.gov.br.
Anildo Morais Peraçoli/Comissão Permanente de Licitações.

Prefeitura Municipal de ivaté

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - No 057/2019
O MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 95.640.553/0001-15, com sede na Av. Rio de
Janeiro, 2758, Sala 03, nesta cidade, através da sua Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com
a finalidade de receber propostas para o objeto descrito no presente edital e seus anexos.
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de artesanatos para atender os trabalhos
desenvolvidos no SCFV de Ivaté, conforme especificações e quantidades constantes no edital.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, ressalvando o direito de prorrogação nos termos da lei.
PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias
após a solicitação do município.
Nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014, poderão participar deste Pregão exclusivamente as
microempresas e empresas de pequeno porte, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação,
conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital
e seus Anexos.
As microempresas e empresas de pequeno porte regionalmente sediadas, gozam de prioridade de contratação, nos
termos do § 3º do art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e do art. 2º, § 4º da Lei Municipal
n.º 709/2017, de 22 de setembro de 2017, benefício que se estabelece em face das peculiaridades regionais, com
vistas a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito da região.
Para fins de estabelecimento da prioridade de contratação, entende-se como região a Microrregião de Umuarama,
assim definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, compreendendo os seguintes Municípios: Alto
Paraíso/PR; Alto Piquiri/PR; Altônia/PR; Brasilândia do Sul/PR; Cafezal do Sul/PR; Cruzeiro do Oeste/PR; Douradina/
PR; Esperança Nova/PR; Francisco Alves/PR; Icaraíma/PR; Iporã/PR; Ivaté/PR; Maria Helena/PR; Mariluz/PR; Nova
Olímpia/PR; Perobal/PR; Pérola/PR; São Jorge do Patrocínio/PR; Tapira/PR; Umuarama/PR; e, Xambrê/PR. (Fonte:
http://www.ipardes.pr.gov.br)
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no site: http://ivate.pr.gov.br/licitacao
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
CREDENCIAMENTO: 23 de Agosto de 2019 até às 09:00 horas
ABERTURA DOS ENVELOPES: 23 de Agosto de 2019 às 09:00 horas
Prefeitura Municipal de Ivaté, 06 de Agosto de 2019.
Natalia Regis De Araujo
Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 117/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: M L TEIXEIRA EIRELI - EPP
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos/material permanente para Secretaria de Saúde, com recursos do MINISTÉRIO
DE ESTADO DA SAÚDE através da Portaria nº 3.379 de 11 de dezembro de 2017, tendo em vista o resultado do
Processo/Edital n°. 069/2019, modalidade Pregão Presencial nº. 056/2019, realizada no dia 23 de julho de 2019,
devidamente homologada.
CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO: O contratado deverá fornecer o item nº 04, na Secretaria Municipal
de Saúde, situada na Avenida Paraná, 1468, centro, em qualquer dia útil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após
a autorização.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura, encerrando – se também com a aquisição total dos itens licitados;
CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,
pelo fornecimento objeto da presente contratação, o valor de R$ 1.790,00 (um mil, setecentos e noventa reais).
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Umuarama para dirimir quaisquer
dúvidas ou questões decorrentes do presente Contrato.
Maria Helena - PR, 05 de agosto de 2019.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019
HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial Nº 056/2019, adjudicado pelo
Pregoeiro nomeado na ata da sessão com o item 01, e, valor total de R$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais),
em favor da Empresa EUROPC COMPUTADORES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 32.294.930/0001-91, com os
itens 02 e 03, e, valor total de R$ 1.670,00 (um mil, seiscentos e setenta reais) em favor da empresa MC MEDICALL
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES – EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 27.330.244/0001-99, com o item
04, e, valor total de R$ 1.790,00 (um mil, setecentos e noventa reais) em favor da empresa M L TEIXEIRA EIRELI
- EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 20.050.438/0001-91, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento
de equipamentos/material permanente para Secretaria de Saúde, com recursos do MINISTÉRIO DE ESTADO DA
SAÚDE através da Portaria nº 3.379 de 11 de dezembro de 2017, tendo em vista o resultado do Processo/Edital n°.
069/2019, modalidade Pregão Presencial nº. 056/2019, realizada no dia 23 de julho de 2019, Por terem apresentadas
as propostas dentro dos padrões exigidos no Edital, ofertado por meio de lances verbais, tipo menor preço por item,
conforme consta da Ata de julgamento do certame.
Maria Helena - PR, 05 de agosto de 2019.
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO 009/2019
Heraldo Trento, Prefeito de Guaíra, Estado do Paraná, faz saber a
todos os interessados que de acordo com o julgamento da
Comissão de Seleção, referente ao Chamamento Público n°
009/2019, fica homologado o certame, adjudicando o seu objeto a
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAIRA (Organização da Sociedade
Civil). Publique-se.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
O Município de Maria Helena – PR torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 061/2019.
Objeto: A presente licitação, tem por objetivo à contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos/material
permanente, para Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações do Anexo I.
Edital disponível: No Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Maria Helena. – www.mariahelena.pr.gov.br
Informações: No Setor de Licitações Praça Brasil, 2001, centro ou pelo fone (44) 3662 1030, Maria Helena – PR.
Entrega das Propostas: 16/08/2019 até às 10h00min.
Abertura das Propostas: 16/08/2019, às 10h00min.
Maria Helena – PR, 05 de agosto de 2019.
CELSO JESUS OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

PORTARIA Nº 340/2019
Ementa: Homologa julgamento proferido pela Comissão Municipal
de Seleção sobre proposta apresentada ao edital de Chamamento
Público nº 009/2019 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE: Art. 1º - Homologar o julgamento proferido por Comissão
Municipal de Seleção sobre proposta apresentada ao Edital de
Chamamento Público n° 010/2018, que tem como objeto a seleção de
proposta para firmar Termo de Colaboração com Organização da
Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que execute Serviço de
Educação Básica e de Atendimento Educacionais para educandos
com Deficiência Intelectual, Múltipla Deficiências e Transtornos
Globais do Desenvolvimento no município de Guaíra.
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAIRA; inscrita no CNPJ n°
77.418.655/0001-09, Organização da Sociedade Civil classificada,
com valor total de R$ 39.995,46 (trinta e nove mil, novecentos e
noventa e cinco, quarenta e seis centavos).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 06
de agosto de 2019.
Guaíra (PR), em 06 de agosto de 2019.
Heraldo Trento / Prefeito

Prefeitura Municipal de ivaté

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - No 052/2019
O MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 95.640.553/0001-15, com sede na Av. Rio de
Janeiro, 2758, Sala 03, nesta cidade, através da sua Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de receber
propostas para o objeto descrito no presente edital e seus anexos.
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de Epis e uniformes para as merendeiras das escolas e creches
do município de Ivaté, conforme edital e seus anexos.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06 (seis) meses, ressalvando o direito de prorrogação nos termos da lei.
PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias
após a solicitação do município.
Nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014, poderão participar deste Pregão exclusivamente as
microempresas e empresas de pequeno porte, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação,
conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital
e seus Anexos.
As microempresas e empresas de pequeno porte regionalmente sediadas, gozam de prioridade de contratação, nos
termos do § 3º do art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e do art. 2º, § 4º da Lei Municipal
n.º 709/2017, de 22 de setembro de 2017, benefício que se estabelece em face das peculiaridades regionais, com
vistas a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito da região.
Para fins de estabelecimento da prioridade de contratação, entende-se como região a Microrregião de Umuarama,
assim definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, compreendendo os seguintes Municípios: Alto
Paraíso/PR; Alto Piquiri/PR; Altônia/PR; Brasilândia do Sul/PR; Cafezal do Sul/PR; Cruzeiro do Oeste/PR; Douradina/
PR; Esperança Nova/PR; Francisco Alves/PR; Icaraíma/PR; Iporã/PR; Ivaté/PR; Maria Helena/PR; Mariluz/PR; Nova
Olímpia/PR; Perobal/PR; Pérola/PR; São Jorge do Patrocínio/PR; Tapira/PR; Umuarama/PR; e, Xambrê/PR. (Fonte:
http://www.ipardes.pr.gov.br)
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no site: http://ivate.pr.gov.br/licitacao
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
CREDENCIAMENTO: 21 de Agosto de 2019 até às 09:00 horas
ABERTURA DOS ENVELOPES: 21 de Agosto de 2019 às 09:00 horas
Prefeitura Municipal de Ivaté, 06 de Agosto de 2019.
Natalia Regis De Araujo
Pregoeira

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
O Município de Maria Helena – PR, torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 062/2019.
Objeto: A presente licitação, tem por objetivo à contratação de empresa para fornecimento de peças originais novas e
prestação de serviços de mão de obra para manutenção do veículo placa BBO 4193, ANO 2015, modelo microonibus
415 sprinter, marca Mercedes Benz, da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações, quantitativos
e condições constantes no anexo I do Edital.
Edital disponível: No portal da transparência www.mariahelena.pr.gov.br.
Informações: no Setor de Licitações fone (44) 3662 1030
Entrega das Propostas: 16/08/2019 até às 11h00min
Abertura das Propostas: 16/08/2019, as 11h00min.
Maria Helena – PR, 05 de agosto de 2019.
CELSO JESUS OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
O Município de Maria Helena – PR torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 063/2019.
Objeto: A presente licitação, tem por objetivo à contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos, para
Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações do Anexo I.
Edital disponível: No Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Maria Helena. – www.mariahelena.pr.gov.br
Informações: No Setor de Licitações Praça Brasil, 2001, centro ou pelo fone (44) 3662 1030, Maria Helena – PR.
Entrega das Propostas: 19/08/2019 até às 10h00min.
Abertura das Propostas: 19/08/2019, às 10h00min.
Maria Helena – PR, 05 de agosto de 2019.
CELSO JESUS OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
O Município de Maria Helena – PR torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 064/2019.
Objeto: A presente licitação, tem por objetivo à contratação de empresa para fornecimento de caixas d’água de 500
e 1.000 litros para as Secretarias do Município de Maria Helena de acordo com as especificações do Anexo I, parte
integrante do presente Edital, juntamente com os demais Anexos.
Edital disponível: No portal da transparência do Município no site: www.mariahelena,pr.gov.br.
Informações: no Setor de Licitações Praça Brasil, 2001, centro ou pelo fone (44) 3662 1030, Maria Helena – PR.
Entrega das Propostas: 19/08/2019 até às 14h00min.
Abertura das Propostas: 19/08/2019, às 14h00min.
Maria Helena – PR, 05 de agosto de 2019.
CELSO JESUS OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

Prefeitura Municipal de maria helena

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 080/2019
Súmula: concede aposentadoria por idade e tempo de contribuição.
O Prefeito Elias Bezerra de Araújo, do Município de Maria Helena, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas por Lei, e, considerando o processo de aposentadoria do(a) servidor(a) Luzineide Maria da Silva;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedida ao servidor(a) LUZINEIDE MARIA DA SILVA, brasileiro(a), servidor(a) público(a) municipal de
Maria Helena, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, nível EFE-18, portador(a) do RG nº 3.753.512-5/PR,
aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos mensais e integrais, com fundamento no
art. 40, III, “a”, da Constituição Federal, alterado pelo art. 6º, incisos de I a IV, da Emenda Constitucional nº 41, de
19/12/2003, c/c art. 129, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/1993, de 28/01/1993 e art. 30, incisos I, II e III, da
Lei Complementar Municipal nº 5/2001, de 16/11/2001.
Art. 2º - Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R$ 1.780,70(um mil, setecentos e
oitenta reais e setenta centavos), constante na planilha de cálculos de proventos de fls 10.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Município de Maria Helena-PR, 02 de agosto de 2019
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal
					

CONS. INTER PARA CONS DO REMAN DO RIO DE AREAS DE INFLU

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
O Município de Maria Helena – PR, torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 065/2019.
Objeto: A presente licitação tem por objetivo à contratação de empresa para fornecimento de camisetas para o projeto
PROERD, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no anexo I.
Edital disponível: No portal da Transparência do Município de Maria Helena.
Informações: No Setor de Licitações, Praça Brasil, 2001, centro ou pelo fone (44) 3662 1030, Maria Helena – PR.
Entrega das Propostas: 19/08/2019 até às 15h00min.
Abertura das Propostas: 19/08/2019, às 15h00min.
Maria Helena – PR, 05 de agosto de 2019.
CELSO JESUS OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

Estado do Paraná
Exercício: 2019

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LI CI TAÇÃO 2 / 2019
DATA: 06/08/2019

PROTOCOLO: /

PROCESSO: 12

CONTRATANTE
CONS. INTER PARA CONS DO REMAN DO RIO DE AREAS DE INFLU

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 118/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para
fornecimento de moveis para escritório, eletrodomésticos e material de consumo, para CRAS - Centro de Referência
de Assistência Social -, tendo em vista o resultado do Processo/Edital n°. 070/2019, Pregão Presencial nº. 057/2019,
realizada no dia 30 de julho de 2019, devidamente homologada.
CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO: Por disposição do presente contrato administrativo, a CONTRATADA
compromete-se a fornecer os itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, nos locais indicados pela Secretaria do Bem Estar
Social.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses com início no dia 06
de agosto de 2019 e termino no dia 06 de agosto de 2020, encerrando – se também com a aquisição total dos itens
licitados;
CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,
pelo fornecimento objeto da presente contratação, o valor de R$ 2.641,50 (dois mil, seiscentos e quarenta e um reais
e cinquenta centavos).
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Umuarama para dirimir quaisquer
dúvidas ou questões decorrentes do presente Contrato.
Maria Helena - PR, 06 de agosto de 2019.

CONTRATADO(A)
Fornecedor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 01.631.022/0002-01

Prefeitura Municipal de ivaté

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 171/2019
Súmula: Dispõe sobre a concessão de diárias de viagem e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a Lei
nº 726/2018
R E S O L V E:
Art. 1.º - Conceder 04 (quatro) diárias, para custear despesas de viagem para a servidora LUCILENE GOMES
BARBOSA DOS SANTOS, portadora do CPF nº 078.835.839-13, matrícula funcional 58001, ocupante do cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Saúde, para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar da 16º
Conferencia Nacional de Saúde, que acontecerá no período de 04 a 07 de julho de 2019.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, aos 02 dias do mês de Julho de 2019.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal

Insc. Estadual:

Endereço: ESTRADA ARACA, 1979
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL BANDEIRANTES Cidade: Maringa - PR

CEP: 87.070-125

Telefone:

OBJETO
Contratação de empresa que preste serviços e forneça peças originais para a realização de Revisão do Rolo Compactador, referente
as 250 horas.

DESPESA
Programática

Fonte Descrição

0100104123000720063390390000

1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0100104123000720083390300000

1001 MATERIAL DE CONSUMO

ITEM(S)

Prefeitura Municipal de cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
EDITAL Nº. 062/2019
SÚMULA: Convoca a candidata aprovada em Processo Seletivo Simplificado n°003/2018 de que se trata o Edital nº.
078/2018, para assumir suas atividades e dá outras providências:
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, por meio deste
CONVOCA a candidata abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº. 003/2018- Edital nº.
078/2018, publicado em 27/11/2018, homologado o resultado final dos aprovados no referido Processo Seletivo
Simplificado, através do Edital nº. 088/2018 do dia 18/12/2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia
19/12/2018, observadas as condições previstas no Edital nº. 078/2018.
CARGO: PROFESSOR NA MODALIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL (40H)
Nº DE INSCRIÇÃO
NOME
CPF
CLASSIFICAÇÃO
09
VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA
358.723.758-16 12°
CRUZEIRO DO OESTE, 06 DE AGOSTO DE 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
- Prefeita Municipal-

Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
ABERTURA DE PROPOSTAS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/19
PROCESSO N.º 039
OBJETO: Contratação de micro empresa e empresa de pequeno porte, habilitada para prestação de serviços futuros e
parcelados de som, destinados à divulgação de campanhas e eventos realizados pelo Município de Cidade Gaúcha - PR.
Fica marcado a data da entrega e dos envelopes para o dia 20 de Agosto de 2019, ás 08:30 horas e a data de abertura
dos envelopes para o dia 20 de Agosto de 2019, ás 09:00 horas, em conformidade com o art. 21, parágrafo 4º da Lei
n.º 8666/93, a abertura do Processo Licitatório n.º 039/2019, modalidade Pregão Presencial n.º 022/2019, Melhores
informações poderão ser obtidas através do telefone (44) 3675-1122 e_mail: duane@cidadegaucha.pr.gov.br, site:
www.cidadegaucha.pr.gov.br ou na Rua 25 de Julho, 1814, Centro, Cidade Gaúcha - PR.
Sra. Pregoeira: Duane Christofari Viero
Cidade Gaúcha - PR, 06 de Agosto de 2019.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de mariluz

Estado do Paraná
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 65/2019
RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: ROLÂNDIA/PR		
SAÍDA: 05/08/2019 07:30H 				
		
RETORNO: 05/08/2019 18:00H						
Pagamento de meia diária conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$
140,00 (centro e quarenta reais) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município de Rolândia- PR,
para transportar a paciente Maria de Lurdes Gazola.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal
Recebi em ___/___/____
Jaime Marques Cardoso
Motorista

Prefeitura Municipal de perobal

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 289/2019
Designa servidores para exercer a função de gestor do contrato e responsável pelo recebimento do bem do
Convênio 1359/2018 firmado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, o Serviço Social Autônomo
PARANACIDADE e o Município de Perobal – Pr.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor ROBERTO SERGIO RAIMUNDO matricula 937-7, como Gestor do Contrato a ser firmado
decorrente do Procedimento Licitatório.
Art. 2º. Designar o servidor AMAURI DE ALMEIDA matricula 953-9, como responsável pelo recebimento do objeto do
contrato a ser firmando decorrente do Procedimento Licitatório, ficando revogada a Portaria n.º 476/2018.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, em 06 de agosto de 2019.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

municipio de pérola

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 497/2019
Concede progressão horizontal(Classe Salarial) a servidora ANA PAULA JOANA CAVALHERI e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido nos Artigos 35 a 40, da Lei nº 1740, de 02 de Abril de 2012, e a Lei nº 2151, de 03 de
Setembro de 2015, que trata da progressão horizontal(Classe Salarial),
RESOLVE:
Art. 1º Conceder progressão horizontal a servidora ANA PAULA JOANA CAVALHERI, matricula nº 1949-6, ocupando
o cargo efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Classe-C para
Classe-D, a partir de 01 de Agosto de 2019(inclusive).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Pérola - Paraná, 06 de Agosto de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

Lot

Orde

Item Descrição

1

1

1023

Cartucho 1296396

UND

Unidade

Qtde.
2.00

335.5900

671.18

1

2

1024

oleo lubrificante 1238051

UND

1.00

789.7600

789.76

1

3

1025

Oleo lubrificante 2065031

UND

1.00

708.5000

708.50

1

4

1026

oleo lubrificante 2065020

UND

3.00

193.2500

579.75

1

5

1027

Cartucho FI 2043673

UND

2.00

328.8600

657.72

1

6

1028

Elem filtro 1292404

UND

1.00

484.1000

484.10

1

7

1029

Elem Filtro 2185177

UND

1.00

88.2500

88.25

1

8

1022

Mão de Obra - Revisão do Rolo 250 h

UND

1.00

1,700.0000

1,700.00

V. Unitário

Total:

V. Total

5,679.26

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019
HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial Nº 057/2019, adjudicado
pelo Pregoeiro nomeado na ata da sessão com os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, e, valor total de R$ 2.641,50
(dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), em favor da Empresa MAQPEL PAPELARIA E
EQUIPAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 30.320.176/0001-91, cujo objeto é contratação de empresa
para fornecimento de moveis para escritório, eletrodomésticos e material de consumo, para CRAS - Centro de
Referência de Assistência Social, tendo em vista o resultado do Processo/Edital n°. 070/2019, Pregão Presencial nº.
057/2019, realizada no dia 30 de julho de 2019, por ter apresentada a proposta dentro dos padrões exigidos no Edital,
ofertado por meio de lances verbais, tipo menor preço por item, conforme consta da Ata de julgamento do certame.
Maria Helena - PR, 06 de agosto de 2019.
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

EMBASAMENTO LEGAL

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.

José Carlos Baraldi
Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Prefeitura Municipal de perobal

Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº1
Ref: CONTRATO Nº81/2018.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: E. GUMIERI POSTO DE MOLAS E MECÂNICA DIESEL - ME.
Cláusula Primeira: Fica alterado o prazo de vigência disposto na Clausula
Quarta do presente contrato, encerrando-se em 31 de dezembro de 2019.
Cláusula Segunda: Fica acrescido na clausula oitava o valor total de R$ 8.595,00 (oito mil quinhentos e noventa e
cinco reais), ao valor inicialmente firmado, referente a prorrogação do prazo de vigência disposto na clausula primeira
do presente aditivo
Cláusula Terceira: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que
não colidirem com as constantes do presente aditamento.
Data: 06/08/2019.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Pág. 1/1
www.elotech.com.br
Termo Aditivo nº1
Ref: CONTRATO Nº82/2018.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: A. DA SILVA LEITE & CIA LTDA - ME.
Cláusula Primeira: Fica alterado o prazo de vigência disposto na Clausula
Quarta do presente contrato, encerrando-se em 31 de dezembro de 2019.
Cláusula Segunda: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original
que não colidirem com as constantes do presente aditamento.
Data: 06/08/2019.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº1
Ref: CONTRATO Nº83/2018.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: RODINEI NERIS ALVES - AUTO ELETRICA.
Cláusula Primeira: Fica alterado o prazo de vigência disposto na Clausula
Quarta do presente contrato, encerrando-se em 31 de dezembro de 2019.
Cláusula Segunda: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original
que não colidirem com as constantes do presente aditamento.
Data: 06/08/2019.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº1
Ref: CONTRATO Nº91/2018.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S. A
Cláusula Primeira: Fica alterado o Anexo II em Dados dos Serviços o valor mensal de R$ 1.249,80 (hum mil duzentos
e quarenta e nove reais e oitenta centavos) para R$ 1.336,32 referente ao reajuste pelo IGP-DI de 6,923%. Em razão
do upgrade de 20 para 60 Mbps altera-se o valor mensal de R$ 1.336,32 para R$ 1.413,47 (hum mil quatrocentos e
treze reais e quarenta e sete centavos)..
Cláusula Segunda: Fica alterado o Anexo II do presente Contrato em Dados do Serviços – Velocidade de 20 Mbps
para 60 Mbps.
Cláusula Terceira: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que
não colidirem com as constantes do presente aditamento.
Data: 02/08/2019.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº2
Ref: CONTRATO Nº91/2018.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S. A
Cláusula Primeira: Fica alterado o Anexo II do presente contrato, acrescendo prazo encerrando-se em 13 de agosto
de 2020.
Cláusula Segunda: Fica acrescido no Anexo II o valor total de R$ 16.961,64 (dezesseis mil novecentos e sessenta e
um reais e sessenta e quatro centavos, ao valor inicialmente firmado, a serem pagos a mensalmente a quantia de R$
1.413,47 (hum mil quatrocentos e treze reais e quarenta e sete centavos) referente a prorrogação do prazo de vigência
disposto na clausula primeira do presente aditivo
Cláusula Terceira: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que
não colidirem com as constantes do presente aditamento.
Data: 05/08/2019.

O Presidente do CORIPA, Senhor, José Carlos Baraldi , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de
Licitação, resolve:
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº
b) Licitação Nrº
c) Modalidade
d) Data Homologação
e) Objeto Homologado

:
:
:
:
:

12/2019
2/2019
Inexigibilidade:
06/08/2019
Contratação de empresa que preste serviços e forneça peças
originais para a realização de Revisão do Rolo Compactador,
referente as 250 horas.

04.123.0007.2.008. - LINCENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
04.123.0007.2.006. - PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
Fornecedor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 01.631.022/0002-01
Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Descrição
Cartucho 1296396
oleo lubrificante 1238051
Oleo lubrificante 2065031
oleo lubrificante 2065020
Cartucho FI 2043673
Elem filtro 1292404
Elem Filtro 2185177
Mão de Obra - Revisão do Rolo
250 h

Marca

Quant.
2,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00

Valor Unit.
R$ 335,5900
R$ 789,7600
R$ 708,5000
R$ 193,2500
R$ 328,8600
R$ 484,1000
R$ 88,2500
R$ 1.700,0000

Valor. Total
R$ 671,1800
R$ 789,7600
R$ 708,5000
R$ 579,7500
R$ 657,7200
R$ 484,1000
R$ 88,2500
R$ 1.700,0000

Valor Total Homologado - R$ 5.679,26
São Jorge do Patrocinio, 06 de agosto de 2019.
______________________________________
José Carlos Baraldi
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Perobal

Estado do Paraná
ATO DA MESA Nº.013/2019
A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, usando de suas legais atribuições,
RESOLVE:
AUTORIZAR o Vereador Cristiano Cezar Merlini de Albuquerque, a viajar até Curitiba nos dias 07, 08 e 09 de
agosto/2019, onde participará do curso “Poderes Executivo e Legislativo e a Competência Privativa na Elaboração
das Normas e demais Atos Normativos”,, promovido pelo IFAG – Instituto de Formação e Assessoria em Gestão
Pública, cabendo o pagamento antecipado de três diárias, nos termos da Resolução nº. 02, de 17 de agosto de 2011.
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, 06 de agosto de 2019.
LAÉRCIO GOMES DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA
LUIZ CARLOS BARRADAS
SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA

www.ilustrado.com.br

Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, QUARTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2019

Publicações legais
RESOLUÇÃO Nº 012/2019-CMDCA ALTÔNIA

I-

SUMULA: Delibera pela aprovação da
reabertura do prazo para recurso do resultado
da prova objetiva e eliminatória.

Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou
penal contra os direitos da criança ou adolescente;
Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art.
101, I a VI, para o adolescente autor de ato infracional;
Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando
necessário;
Busca e apreensão de Crianças, Adolescentes para o cumprimento das medias sócio
educativas de Privação de Liberdade.

II III IV -

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) de Altônia - PR, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Municipal 1.624, de 2017, Lei Municipal 1.710/2019 em cumprimento a
Lei nº 8.069/90, e
Considerando Reunião extraordinária do CMDCA ocorrida no dia 05 de
agosto de 2019 nas dependências da sala de reuniões da Prefeitura
Municipal de Altônia;

V-

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I,II,V estão corretas;
Apenas I,II,III e IV estão corretas;
Apenas I está correta;
Apenas II, V e I estão corretas;
Apenas I,II,III, IV estão corretas.

20) Assinale a alternativa correta:
Diante do Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá
aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

Considerando o Edital 001/2019 CMDCA;
Considerando o Edital 002/2019 CMDCA;

III III IV -

Considerando o Edital 003/2019 CMDCA;

Resolve:
Art. 1º - Deliberar pela reabertura do prazo para recurso do resultado da
prova eliminatória (anexo I), ocorrida no dia 14 de julho de 2019,
referente ao processo de escolha dos candidatos a conselheiro tutelar de
Altônia-PR.
Art. 2º - Deliberar pela abertura do prazo para recurso do resultado da
classificação final dos candidatos (anexo III) que realizaram a prova
objetiva e eliminatória.
Art. 3º - Os candidatos possuem 2 (dois) dias úteis, a contar da data de
publicação desta Resolução, para protocolarem o recurso na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, sito a rua Rui Barbosa, 815, nas
dependências da Prefeitura Municipal de Altônia.
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições ao contrário.

leis@ilustrado.com.br
PREfEITURA MUNICIPAl DE PEROBAl

19) Pode-se afirmar de acordo com o Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:

Advertência;
Obrigação de reparar o dano;
Prestação de serviços à comunidade;
Prisão em penitenciária;
VNenhuma das alternativas;
a) Apenas II, III e IV estão corretas;
b) Apenas V está correta;
c) Apenas IV, III e I estão corretas;
d) Apenas I está correta;
e) Apenas I, II e III estão corretas.

Estado do Paraná
COMUNICAÇÃO INTERNA
Perobal, 05 de agosto de 2019.
Senhor Prefeito:
Nos termos do processo de Dispensa de licitação nº 7/2019 anexo, solicito ratificação
do ato por mim praticado, na autorização concedida para a Secretaria de Ação
Social para a contratação da locação de imóvel urbano contendo uma residência
em alvenaria com área de aproximadamente 145mt2, localizado na Avenida Paraná,
1106, lote nº 20, quadra 24, fundos, nesta cidade de Perobal, para funcionamento do
CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social e Atendimentos a adolescentes
de 14 a 17 anos, pelo período de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado conforme
Art. 57, II da lei 8.666/93, com a Sr.ª EUTALIA GIROTO RODRIGUES, com dispensa
de licitação tendo como fundamento o art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93.
Sendo só o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para
manifestar nossos protestos de estima e consideração.
MARIA APARECIDA DE PADUA ALMEIDA
Secretaria de Ação Social
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA
Dispensa de Licitação nº7/2019.
Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art.
26 da Lei nº 8.666/93, e, tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual
foi submetido a exame e aprovação da Assessoria Jurídica, que emitiu pareceres
favoráveis, RATIFICO a contratação da locação de imóvel urbano contendo uma
residência em alvenaria com área de aproximadamente 145mt2, localizado na
Avenida Paraná, 1106, lote nº 20, quadra 24, fundos, nesta cidade de Perobal,
para funcionamento do CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social e
Atendimentos a adolescentes de 14 a 17 anos, pelo período de 12(doze) meses,
podendo ser prorrogado conforme Art. 57, II da lei 8.666/93, com a Sr.ª EUTALIA
GIROTO RODRIGUES, com dispensa de licitação tendo como fundamento o art. 24,
inciso X, da Lei nº 8.666/93.
Perobal, 05 de agosto de 2019.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA
21) Quais as unidades do computador que temos nos dias de hoje?
a)
b)
c)
d)
e)

Unidades (a:), (b:) e (c:)
Unidades (a:), (c:) e (e:)
Unidades (b:), (c:) e (d:)
Unidades (a:), (c:) e (d:)
Nenhuma das alternativas está correta

NOTIFICAÇÃO

a) Clico no arquivo e desligo o computador
b) Clico sobre o arquivo e bato a tecla ENTER
c) Clico no arquivo e falo para o computador “Apague esse arquivo”

DATA DO
GRUPO DE RECURSOS
VALOR EM R$
RECEBIMENTO
FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV.EDUC.-Transporte Escolar-ESTADUAL
9.535,85
31.07.2019
TOTAL

9.535,85

d) Ciclo sobre o nome bato a tecla DELETE
e) Clico sobre o nome e clico na lixeira

ANEXO I
ELEIÇÕES UNIFICADAS CONSELHO TUTELAR
PROVA OBJETIVA - ALTÔNIA/PR – 2019

Nome do Candidato: _____________________________________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS A
POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE

1) Assinale a alternativa correta que indique as siglas que correspondem aos Conselhos de
Direito, a nível (Nacional), (Estadual) do Paraná e (Municipal) de Altônia respectivamente,
cujo deliberam e fiscalizam exclusivamente assuntos inerentes à Política de Atendimento a
Criança e Adolescente:
a)
b)
c)
d)
e)

ABPESS, CFESS, CRESS
CONANDA, CEDCA, CMDCA
CNAS, CEAS, CMAS
CNDI, CEDI, CMDI
CONSEA, CORESAN, COMSEA

a)
b)
c)
d)
e)

Prefeitura Municipal de Altônia
Ministério Público
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Secretaria da Família, Justiça e Trabalho
Secretaria de Direitos Humanos

3) De acordo com a LOAS e a Lei municipal 1.666/2017. Assinale a alternativa incorreta:
a) A Assistência social, política pública, é um direito do cidadão e dever do Estado;
b) A política de Assistência social, compõe o tripé da seguridade social, configura-se como não
contributiva e se institui como um direito do cidadão e dever do Estado;
c) A assistência social é uma política social no âmbito da benesse, caráter filantrópico, cujo
objetivo é auxiliar as famílias em situação de violação de direitos e vulnerabilidade social;
d) A assistência social tem por objetivos a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução
de danos e à prevenção da incidência de riscos;
e) A assistência social tem por objetivos a defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso
aos direitos no conjunto das provisões socioassistencias.
4) Conforme a lei municipal 1.624 de 27 de setembro de 2017, são instrumentos da Política
Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente:
a) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Fundos da Infância e
adolescência, Conselho Tutelar, Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
b) Conselho tutelar, Ministério Público e Polícia Militar;
c) Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Conselho Tutelar e Centro de
Referência de Assistência Social;
d) Conselho Tutelar, Ministério Público e Polícia Civil;
e) Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e órgão
gestor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
5) De acordo com a Lei municipal 1.666 de 28 de maio de 2018, assinale a alternativa
correta:
a) O CREAS é um equipamento público de caráter punitivo, ligado administrativamente à
Secretaria Municipal de Administração;
b) O CREAS e CRAS, compõem unidades públicas do estado do paraná, cujo atendimento
ocorre de forma regionalizada;
c) O CRAS (Conselho Regional de Assistência Social) é o conselho que acompanha e fiscaliza
os profissionais Assistentes Sociais;
d) Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais que possuem interface com as demais
políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e
benefícios da assistência social;
e) O CREAS, (Conselho Regional Especializado dos Assistentes Sociais) é o conselho que
fiscaliza Assistentes Sociais que possuem grau de especialização para fazer perícia.
6) O SUAS (Sistema Único de Assistência Social) organiza-se pelos seguintes níveis de
proteção:

a)
b)
c)
d)
e)

8) No artigo 136 Lei. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente) parágrafo único. O que
deve ser feito quando no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender
necessário o afastamento do convívio familiar?
a) Direcionar a criança ou adolescente para ser assistido pelo CREAS (Centro de Referência de
Assistência Social), para as devidas providencias;
b) Encaminhar a criança ou adolescente para avaliação médica e psicológica;
c) Acompanhá-las para uma avaliação médica mais detalhada no IML (Instituto Médico Legal);
d) Comunicar a autoridade policial, para que se inicie um processo de investigação, para daí
então, se julgar necessário medida de privação de liberdade a criança ou adolescente;
e) Comunicar incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os
motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a
promoção social da família.
9) A quem compete executar o serviço de medidas socioeducativas em meio aberto de
Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviços a Comunidade - PSC?
a)
b)
c)
d)
e)

Prefeitura Municipal
Vigilância Sanitária
CRAS
CREAS
Conselho Tutelar

Esse sinal aparece em diversos programas, ele é utilizado para fazer qual
função?
Muito utilizado para quando queremos passar documento pela internet;
É o símbolo da impressora, utilizamos quando queremos imprimir algo;
É utilizado para salvar o arquivo que estiver fazendo;
Simboliza o programa que utilizamos para acessar a Internet;
Nenhuma das alternativas está correta.

ANEXO II
GABARITO
Gabarito de Respostas
Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Altônia
(Prova aplicada em 14/07/2019)

a)
b)
c)
d)
e)

fiscalizador, deveres, saúde
deliberativo, direitos, desenvolvimento social
autônomo, interesses, educação
consultivo, sonhos, habitação
articulado, benefícios, bem estar social

11) É atribuição do Conselho Tutelar aplicar:
a)
b)
c)
d)
e)

Medida Sócio educativa em Meio Aberto
Medidas de Proteção
Medidas de Internação
Medidas de colocação em família substituta
Medidas Punitivas

12) São atribuições do Conselho Tutelar (Art. 136 do ECA):
I-

Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou
penal contra os direitos da criança ou adolescente;

II -

Representar
na Policia Civil ou Policia Militar para efeito das ações de perda ou
suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança
ou do adolescente junto à família natural;
Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto, requisitar serviços públicos
na área de saúde;
Expedir notificações;
Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência.

III IV Va)
b)
c)
d)
e)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

1) B

2) A

3) C

4) A

5) D

6) B

7) D

8) E

9) D

10) B

11) B

12) D

13) E

14) D

15) E

16) **

17) C

18) A

19)**

20) E

21) E

22) D

23) B

24) B

25) C

26) C

27) D

28) A

29) A

30) B

**As questões 16 e 19 foram anuladas, assim serão computados pontos a todos os candidatos.

ANEXO III
Classificação dos candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar que realizaram a

II e III estão incorretas
I, II e IV estão corretas
II, III e V estão incorretas
I, III, IV e V estão corretas
III, IV e V estão incorretas

objetiva e eliminatória, no dia 14 de julho de 2019, conforme

estabelecido no Edital 002/2019 CMDCA.

NOME

NOTA

SITUAÇÃO

José Luiz Tavarez

92

Aprovado

2

Paulo Cesar Gimenez Streiling

90

Aprovado

3

Wanessa Chrissie Buganza Pizzi

90

Aprovada

4

Jean Carlos de Macedo

88

Aprovado

5

Gilberto de Azevedo Lemos

86

Aprovado

6

Rene Luidarte Maciel de Souza

84

Aprovado

7

Silvio de Castro Andrade de Souza

84

Aprovado

8

Jeronimo Alves da Silva Filho

82

Aprovado

9

Jessica Augusto Bataglia

82

Aprovada

10

Jose Amarildo Tozo

80

Aprovado

11

Eliane Amaral Gois Molina

78

Aprovada

12

Ruan Tales Spote

78

Aprovado

13

Marcelo Zanon Barbosa

78

Aprovado

14

Vivencia Catarina Ferreira Messias

72

Aprovada

15

Marcilene Aparecida Rallo Carvalho

72

Aprovada

16

Leila Figueira Ribeiro Tizolin

72

Aprovada

1

13) Em relação ao Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescente, assinale a
alternativa correta:
a) Oferece atendimento apenas há crianças e adolescentes “disponíveis” para adoção;
b) Em todos os casos a família biológica é expressamente proibida de realizar vista a criança
e/ou adolescente acolhido;
c) Os adolescentes podem permanecer na unidade até completarem os 25 anos de idade;
d) O acolhimento só é permitido para crianças de até 14 anos de idade;
e) O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais,
utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível,
para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.

Aprovado

18

Matheus Rossi Urize

72

Aprovado

19

Valdete Laranjeira

70

Aprovada

20

Luiz Angelo Massocato

68

Aprovado
Aprovada

Patricia Fernandes de Oliveira

68

22

Bruna Leticia Ducatti Oliveira Rosa

68

Aprovada

23

Paulo Alberto Buliani Mangini

64

Aprovado

24

Matheus Bianchini

64

Aprovado

25

Everaldo Alves de Almeida

62

Aprovado

26

Margarida Pereira dos Santos

62

Aprovada

27

62

Aprovada

28

Giovana Girotto de Magalhaes
Marques
João Daniel Perini dos Santos

62

Aprovado

29

Salete Vieira

60

Aprovada

30

Getúlio Josuel de Matos

60

Aprovado

31

Márcia Aparecida dos Anjos Silva

60

Aprovada

32

Marcelo Fernandes da Silva

58

Aprovado

33

Robson Garcia de Oliveira Menezes

58

Aprovado

34

João Eberson da Silva

58

Aprovado

35

Edilson Francisco da Silva Feitoza

56

Aprovado

36

Josaine Torri Santana Ferreira

56

Aprovada

37

Julio Cesar Curti

56

Aprovado

38

Valdinei de Oliveira Magri

56

Aprovado

39

Karina da Silva Rodrigues

54

Aprovada

II III IV V-

Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagem pessoal de qualquer
natureza;
Utilizar-se do Conselho Tutelar para o exercício de propaganda e atividade
político/partidária;
Ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante o expediente, salvo quando em
diligências ou por necessidade do serviço;
Receber comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas
atribuições;
Delegar a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o desempenho da atribuição
que seja de sua responsabilidade.

Apenas II e V estão corretas;
Apenas III está correta;
Apenas I, V estão corretas;
Apenas I, II, III e V estão corretas;
I, II, III, IV e V estão corretas.

16) Com base no Estatuto da Criança e Adolescente – ECA Lei 8.069/1990, é considerado
criança a partir de qual idade?
Considera-se
Considera-se
Considera-se
Considera-se
Considera-se

Criança
Criança
Criança
Criança
Criança

a
a
a
a
a

pessoa
pessoa
pessoa
pessoa
pessoa

de
de
de
de
de

até
até
até
até
até

12
11
13
14
10

anos
anos
anos
anos
anos

de
de
de
de
de

idade
idade
idade
idade
idade

incompleto;
incompleto;
incompleto;
incompleto;
incompleto.

17) De acordo com a Lei 8.742/1993 – LOAS, qual a sigla que representa o equipamento do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS responsável por realizar atendimento e
acompanhamento nos casos de violações de direitos ocasionados por: abuso sexual,
violência contra mulher, idosos, pessoas com deficiência e crianças e adolescente?
a)
b)
c)
d)
e)

72
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I-

a)
b)
c)
d)
e)

Diego da Silva

a)
b)
c)
d)
e)

15) Quais são as condutas vetadas aos membros do Conselho Tutelar?

a)
b)
c)
d)
e)

17

14) O que não é permitido à venda para crianças e adolescentes:
Canudo frito;
Bala de cereja;
Goma de mascar;
Cerveja;
Doce de leite.

CRAS
UBS
CREAS
CT
CMDCA

18) Maria casada com João, mãe de Marcos de 05 anos e Thais de 03 anos de idade. Sr.
João usuário de drogas sofreu um acidente de moto fraturou as duas pernas, atualmente
se encontra acamado e sem direito ao auxilio doença (Beneficio Previdenciário). Sra. Maria
desempregada, alcoolista, possui limitações físicas e intelectuais, há impedindo de ofertar
os cuidados básicos aos infantes. No momento da apuração da denúncia ambos os
genitores estavam completamente alcoolizados, as crianças estavam sujas, com fome e
com marcas de violência.
Com base no Estatuto da Criança e Adolescente qual seriam as atitudes mais assertiva e
sensata a serem tomadas?
a) Medida de Proteção e Comunicação ao Ministério Público;
b) Medida de Privação de Liberdade aos Genitores e Encaminhamento para atendimento
Psicológico;
c) Medida de Encaminhamento a Política Pública de Saúde e Educação;
d) Media de Coercitiva aos Responsáveis e Família Extensa;
e) Medida de Prestação de Serviço a Comunidade e Liberdade Assistida.

40

Crislaine Castro Zanchetta

54

Aprovada

41

Euder Lucas Tobar Moreira

54

Aprovado
Aprovado

42

José Neto Silva

52

43

Iraci da Costa Soares

52

Aprovada

50

Aprovado

44

DATA DO
GRUPO DE RECURSOS
RECEBIMENTO
31.07.2019
FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV.EDUC.-Transporte Escolar-Federal

VALOR EM R$
4.091,70
4.091,70

Mizael dos Santos Barragan

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

AMAURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

MUNICIPIO DE PÉROlA

CTRL+C para copiar e CTRL+V para colar as cópias;
CTRL+X para copiar e CTRL+V para colar as cópias;
CTRL+V para copiar e CTRL+C para colar as cópias;
CTRL+C para copiar e CTRL+X para colar as cópias;
Nenhuma das alternativas está correta.

Ordem de
Classificação

10) Complete os espaços: O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) é um órgão _______________________ , formulador e controlador da política de
atendimento aos ______________________ da criança e do adolescente, vinculado a
Secretaria Municipal de __________________, com composição paritária entre seus
membros, conforme a Lei Municipal n° 1.624/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná

Perobal, 31 de Julho de 2019.

Alterar o alinhamento do texto;
Transformar o texto em colunas;
Modificar o espaçamento entre as linhas;
Alterar a forma da fonte que está sendo utilizada;
Nenhuma das alternativas está correta.

prova

AMAURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

TOTAL

No editor de textos WORD, utilizamos essas 4 funções para que:

30)

AMAURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

MUNICIPIO DE PÉROlA

Estado do Paraná
AVISO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TOMADA DE
PREÇOS Nº 07/2019.
O MUNICÍPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, comunica que fica suspenso por
prazo indeterminado o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº
07/2019, que tem como objeto a contratação de empresa sob-regime de empreitada
global, para conclusão das obras de execução da Escola de Ensino Fundamental
com 12 (doze) salas, localizada na Rua Anjico esquina com Rua Palmital, Quadra nº
14, lote urbano nº 6-A-1, Parque do Bosque, com recursos provenientes do Termo de
Compromisso PAR nº 32473/2014, firmado com o Ministério da Educação por meio
do FNDE e o Município de Pérola, Estado do Paraná. A data de reinicio dos prazos
do certame será devidamente publicada e comunicada aos interessados, e disponível
no endereço eletrônico: http://www.perola.pr.gov.br/, no link Processos Licitatórios.
Pérola/PR., 06 de agosto de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito.

NOTIFICAÇÃO

29) Para fazer várias cópias de um conteúdo selecionado, utilizamos quais atalhos;

a)
b)
c)
d)
e)

1.910,27

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos
os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.

Negrito, Índice e Sublinhado;
Negrito, Itálico e Sobrescrito;
Numero, Itálico e Sublinhado;
Negrito, Itálico e Sublinhado;
Nenhuma das alternativas está correta.

a)
b)
c)
d)
e)

VALOR EM R$
1.910,27

Perobal, 11 de Julho de 2019.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Esses 3 sinais dentro do editor de textos WORD respectivamente
significam:

7) O que significa CRAS?
Centro de Referência de Atendimento Social
Centro Regional de Atendimento Social
Conselho Regional de Assistência Social
Centro de Referência de Assistência Social
Centro de Referenciamento da Assistência Social

DATA DO
GRUPO DE RECURSOS
RECEBIMENTO
11.07.2019
FMDCA- INSENT ESTADUAL

Esse símbolo aparece no editor de textos WORD, é utilizado para qual função:

a)
b)
c)
d)
e)

Perobal, 02 de Agosto de 2019.

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos
os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.

Utilizamos para abrir um disquete no computador;
Utilizamos para quando queremos copiar alguma coisa de um disquete;
Utilizamos para salvar um arquivo;
Utilizamos para quando queremos formatar um disquete;
Nenhuma das alternativas está correta.

28)

VALOR EM R$
66.933,25
66.933,25

Estado do Paraná

Utilizamos quando queremos imprimir toda a tela;
Utilizamos para procurar o desenho de uma casa na internet;
Utilizamos para quando queremos voltar a nossa página inicial;
Utilizamos para que a internet localize a nossa casa no Google Maps;
Nenhuma das alternativas está correta.

27)

GRUPO DE RECURSOS

NOTIFICAÇÃO

TOTAL

a)
b)
c)
d)
e)

DATA DO
RECEBIMENTO
02.08.2019
FMS- CUSTEIO SUS
TOTAL

AMAURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

Essa ferramenta no programa Internet Explorer é utilizada para que função?

26)

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos
os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Salvar nossas fotos e arquivos na internet;
Para fazer pesquisas sobre determinadas informações que queremos;
Para localiza alguma palavra dentro da tela aberta;
Para eliminar os vírus que estão na internet;
Nenhuma das alternativas está correta.

25)

Estado do Paraná

NOTIFICAÇÃO

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

24) Quando estamos utilizado um navegador de internet utilizamos o GOOGLE para:

a) Proteção Social Básica, Proteção Social Média, Proteção Social Plena;
b) Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média Complexidade, Proteção Social
Especial de Alta complexidade;
c) Proteção Social de Atenção Básica, Proteção Social de Atenção Média e Proteção Social de
Atenção da Alta complexidade;
d) Atenção Básica e Alta Complexidade;
e) Atenção Básica, Complexidade Elevada.

a)
b)
c)
d)
e)

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Utilizamos quando queremos ver o conteúdo de uma unidade;
Utilizamos para limpar todo conteúdo de uma unidade;
Utilizamos para ver a situação de armazenamento de uma unidade;
Utilizamos para renomear uma unidade;
Nenhuma das alternativas está correta.

a)
b)
c)
d)
e)

2) No município de Altônia, o Conselho Tutelar está vinculado administrativamente a qual
órgão público?

Perobal, 31 de Julho de 2019.

23) A função chamada FORMATAR é utilizada para qual operação:

a)
b)
c)
d)
e)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos
os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.

22) Quando não quero mais um arquivo, posso apagá-lo fazendo o seguinte:

a)
b)
c)
d)
e)

PREfEITURA DE sÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 148/2019
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 409.020.649-91, 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: PECPLAN ABS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
inscrita no CNPJ nº 60.431.863/0001-45, com sede à ROD. BR 050 - KM 196, ZONA
RURAL – CEP: 38.108-000 na cidade de DELTA, Estado do MG, Brasil, neste ato
representado pelo Sr. JOSÉ ALVES NETO, portador(a) do RG. nº 3.846.745 SSP/
MG., e do CPF/MF Nº 476.496.316-72, residente e domiciliado à Av. Claricinda Alves
Resende – 1301, bairro Jardim do Lago, na cidade de Uberaba - MG, 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 31/2019,
Processo n° 109, data da homologação da licitação 29/07/19, mediante as cláusulas
e condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a: AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO VISANDO
MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO E DE CORTE DO
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCINIO-PR.,
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 12 meses, tendo início em 30/07/19 e término
previsto para 30/07/20, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja
interesse entre as partes contratuais.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-39.218,00-(trinta
e nove mil duzentos e dezoito reais), efetuados em conformidade com os pré
empenhos solicitados e pagos em até 30 (trinta) dias do mês subseqüente ao da
entrega do(s) objeto(s) da licitação.
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, 30 de julho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná

Altônia-PR, 06 de agosto de 2019.

TAMIRIS BORGES ROMITO
Presidente CMDCA

c1
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Aparecido Rodrigues

46

Reprovado

46

Mauricio Rosa da Silva

46

Reprovado

47

Moacy Dourado Montalvão

42

Reprovado

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 498/2019
Concede progressão horizontal(Classe Salarial) a servidora VANESSA PRIANTE
ALECRIM DUARTE e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais
e,
CONSIDERANDO o contido nos Artigos 35 a 40, da Lei nº 1740, de 02 de Abril
de 2012, e a Lei nº 2151, de 03 de Setembro de 2015, que trata da progressão
horizontal(Classe Salarial),
RESOLVE:
Art. 1º Conceder progressão horizontal a servidora VANESSA PRIANTE ALECRIM
DUARTE, matricula nº 1951-8, ocupando o cargo efetivo de Professor, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Classe-C para
Classe-D, a partir de 01 de Agosto de 2019(inclusive).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Pérola - Paraná, 06 de Agosto de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito
PORTARIA Nº 499/2019
Concede progressão horizontal(Classe Salarial) a servidora SHEILA GARCIA e da
outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais
e,
CONSIDERANDO o contido nos Artigos 35 a 40, da Lei nº 1740, de 02 de Abril
de 2012, e a Lei nº 2151, de 03 de Setembro de 2015, que trata da progressão
horizontal(Classe Salarial),
RESOLVE:
Art. 1º Conceder progressão horizontal a servidora SHEILA GARCIA, matricula nº
1955-0, ocupando o cargo efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Classe-C para Classe-D, a partir de 01 de
Agosto de 2019(inclusive).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Pérola - Paraná, 06 de Agosto de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito
PORTARIA Nº 500/2019
Concede progressão horizontal(Classe Salarial) a servidora ANA PAULA LANÇONI
BERGAMASCO e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais
e,
CONSIDERANDO o contido nos Artigos 35 a 40, da Lei nº 1740, de 02 de Abril
de 2012, e a Lei nº 2151, de 03 de Setembro de 2015, que trata da progressão
horizontal(Classe Salarial),
RESOLVE:
Art. 1º Conceder progressão horizontal a servidora ANA PAULA LANÇONI
BERGAMASCO, matricula nº 1947-0, ocupando o cargo efetivo de Professor, lotada
na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Classe-C para
Classe-D, a partir de 01 de Agosto de 2019(inclusive).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Pérola - Paraná, 06 de Agosto de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito
PORTARIA Nº 501/2019
Concede progressão horizontal(Classe Salarial) a servidora MARLENE MARIA
KUBOSKI e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais
e,
CONSIDERANDO o contido nos Artigos 35 a 40, da Lei nº 1740, de 02 de Abril
de 2012, e a Lei nº 2151, de 03 de Setembro de 2015, que trata da progressão
horizontal(Classe Salarial),
RESOLVE:
Art. 1º Conceder progressão horizontal a servidora MARLENE MARIA KUBOSKI,
matricula nº 1957-7, ocupando o cargo efetivo de Professor, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Classe-C para Classe-D, a partir
de 01 de Agosto de 2019(inclusive).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Pérola - Paraná, 06 de Agosto de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito
PORTARIA Nº 502/2019
Concede progressão horizontal(Classe Salarial) a servidora GISELE SILVESTRE e
da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais
e,
CONSIDERANDO o contido nos Artigos 35 a 40, da Lei nº 1740, de 02 de Abril
de 2012, e a Lei nº 2151, de 03 de Setembro de 2015, que trata da progressão
horizontal(Classe Salarial),
RESOLVE:
Art. 1º Conceder progressão horizontal a servidora GISELE SILVESTRE, matricula
nº 1953-4, ocupando o cargo efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Classe-C para Classe-D, a partir de 01 de
Agosto de 2019(inclusive).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Pérola - Paraná, 06 de Agosto de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito
PORTARIA Nº 504/2019
Concede progressão horizontal(Classe Salarial) a servidora ANTONIA APARECIDA
CALIANI e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais
e,
CONSIDERANDO o contido nos Artigos 35 a 40, da Lei nº 1740, de 02 de Abril
de 2012, e a Lei nº 2151, de 03 de Setembro de 2015, que trata da progressão
horizontal(Classe Salarial),
RESOLVE:
Art. 1º Conceder progressão horizontal a servidora ANTONIA APARECIDA CALIANI,
matricula nº 1958-5, ocupando o cargo efetivo de Professor, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Classe-C para Classe-D, a partir
de 01 de Agosto de 2019(inclusive).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Pérola - Paraná, 06 de Agosto de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito
PORTARIA Nº 505/2019
Concede progressão horizontal(Classe Salarial) a servidora TEREZINHA ANGELICA
ASSUMPÇÃO VIEIRA e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais
e,
CONSIDERANDO o contido nos Artigos 35 a 40, da Lei nº 1740, de 02 de Abril
de 2012, e a Lei nº 2151, de 03 de Setembro de 2015, que trata da progressão
horizontal(Classe Salarial),
RESOLVE:
Art. 1º Conceder progressão horizontal a servidora TEREZINHA ANGELICA
ASSUMPÇÃO VIEIRA, matricula nº 1949-6, ocupando o cargo efetivo de Professor,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Classe-C
para Classe-D, a partir de 01 de Agosto de 2019(inclusive).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Pérola - Paraná, 06 de Agosto de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

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
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019
TIPO DE LICITAÇÃO:
Pregão Presencial nº 010/2019
OBJETO:
Aquisição de materiais de saneamento para manutenção em rede de
abastecimento de água e rede coletora de esgoto do Samae de Tapejara.
RESULTADO:
Homologo o presente procedimento de licitação
realizado, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentados no
presente processo tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei
Federal nº 10.520/02 e pela Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas demais
alterações, e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem que HOMOLOGO
os atos de julgamento respectivos, de modo a considerar adjudicado o objeto em
favor da empresa:
EMPRESA VENCEDORA:
NADOVAP
COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
HIDRÁULICOS EIRELI
33.540.866/0001-44
VALOR TOTAL:
R$ 15.166,00
RECURSOS:
Próprios.
PAGAMENTO: Em até 15 dias após a entrega dos produtos e apresentação da nota
fiscal.
PRAZO DE ENTREGA:
Em até 15 dias após assinatura do contrato.
Tapejara, 06/08/2019
Ramiro Cândido de Souza Junior
Diretor do SAMAE

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
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019
TIPO DE LICITAÇÃO:
Pregão Presencial nº 010/2019
OBJETO:
Aquisição de materiais de saneamento para manutenção em rede de
abastecimento de água e rede coletora de esgoto do Samae de Tapejara.
RESULTADO:
Homologo o presente procedimento de licitação
realizado, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentados no
presente processo tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei
Federal nº 10.520/02 e pela Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas demais
alterações, e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem que HOMOLOGO
os atos de julgamento respectivos, de modo a considerar adjudicado o objeto em
favor da empresa:
EMPRESA VENCEDORA:
CEARÁ
MATERIAIS
P/
CONSTRUÇÃO
E
ACABAMENTO LTDA
09.134.988/0001-56
VALOR TOTAL:
R$ 4.795,00
RECURSOS:
Próprios.
PAGAMENTO:
Em até 15 dias após a entrega dos
produtos e apresentação
da nota fiscal.
PRAZO DE ENTREGA:
Em até 15 dias após assinatura do contrato.
Tapejara, 06/08/2019
Ramiro Cândido de Souza Junior
Diretor do SAMAE

PREfEITURA MUNICIPAl DE TAPIRA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 2957/2019
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora ROSANGELA MUNHOS
FERNANDES, portadora do cadastro de pessoa física CPF sob nº 033.127.74926 e carteira de identidade RG sob nº 5.105.604-3 SSP-PR, com matricula 2840,
correspondente ao período aquisitivo 2018/2019, usufruindo-as de 05 (cinco) de
agosto a 03 (três) de setembro de 2019.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias
do mês de agosto do ano de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PREfEITURA MUNICIPAl DE TERRA ROXA

Estado do Paraná
Terra Roxa, 06 de Agosto de 2019
NOTIFICAÇÃO
O MUNICIPIO DE TERRA ROXA, de acordo com a Lei Municipal N° 656/2010,
alterada pela Lei 1729/2019, vem através da presente, NOTIFICAR os seguintes
proprietários de terrenos baldios, a efetuar, no prazo máximo de 03 (três) dias, a
LIMPEZA do imóvel urbano de sua propriedade ou responsabilidade, nesta cidade de
Terra Roxa – Estado do Paraná.
Caso não seja atendida a presente notificação, no uso do direito de ação, o
NOTIFICANTE executará os serviços e lançará o débito ao NOTIFICADO, no valor
estabelecido no Parágrafo 3° do Artigo 2° da supracitada Lei.
NOTIFICADOS:
NOME
ENDEREÇO
LOTE
QUADRA
Sandro Marcos da Silva
Rua Mario Acosta Cano n° 204 – Loteamento Ecoville I
17
01
Edineia Rosane da Silva
Rua Antônio Lorenzoni n° 28 – Loteamento Ecoville I
04-A
05
Angelo Ramos Bizo
Rua Dovilio Squisate n° 220 – Loteamento Ecoville II
08
05
DESCONSIDERAR ESSA PUBLICAÇÃO SE O IMÓVEL JÁ ESTIVER
DEVIDAMENTE LIMPO.
Atenciosamente,
Inayê Souza Sardims
Chefe da divisão de Fiscalização
Portaria n° 10582/2017

PREfEITURA MUNICIPAl DE TERRA ROXA

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 12715/2019
SUMULA: Dispõe sobre a nomeação do(a) Sr(a). DANIELA CRISTIANE DE
OLIVEIRA TEIXEIRA, aprovado(a) em Concurso Público Municipal, e dá outras
providências.
ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA - Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o(a) Sr(a). DANIELA CRISTIANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA,
portador(a) da CI/RG nº 6.951.361-1 SSP/PR, no cargo de Enfermeiro, tendo em vista
sua aprovação em Concurso Público Municipal – Edital nº 149/2015 de 25/05/2015,
devendo cumprir o estágio probatório e tomar posse na respectiva função a partir de
01 de agosto de 2019.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeito
retroativo a 01 de agosto de 2019.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 06 de
agosto de 2019.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAl DE TERRA ROXA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 37, de 05 de agosto de 2019
EMENTA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ FELIPE DE
SOUZA VALLADÃO PARA EXERCER AS FUNÇÕES DO CARGO DO PROVIMENTO
EM COMISSÃO DE ASSESSOR LEGISLATIVO SIMBOLO CC-04 DO PODER
LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais e atendendo ao que dispõe o Art. 32, inciso III, letra
“a” do Regimento Interno da Câmara Municipal de Terra Roxa,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o Senhor ANDRÉ FELIPE DE SOUZA VALLADÃO, brasileiro, solteiro,
portador do RG n°. 10.310.331-2 – SSP/PR, residente e domiciliado neste Município,
para exercer as funções do Cargo em Provimento em Comissão de Assessor
Legislativo Símbolo CC-04 do Poder Legislativo do Município de Terra Roxa, Estado
do Paraná.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos
05 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.
JÉSSICA DA COSTA SERRA
Presidente da Câmara Municipal

PREfEITURA MUNICIPAl DE TERRA ROXA

Estado do Paraná
Termo de Adjudicação
Processo n°: 120/2019
Licitação n°: 71/2019
Modalidade: 6 - Pregão
Objeto: CONTRATAÇÃO, EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM COMPETIÇÕES
ESPORTIVAS MUNICIPAIS E REGIONAIS
Ultrapassada a fase de habilitação deste pregão, e considerando o fato de que o
representante legal presente à sessão pública não manifestou interesse em recorrer
do resultado deste pregão, adjudico o seu objeto à seguinte licitante:
Vencedores
Nome
Itens
R. C. ARBITRAGEM LTDA - ME
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
R$168.600,00 (cento e sessenta e oito mil e seiscentos reais)
Destarte, com fulcro no art. 38, inc. VII, da Lei n°. 8.666/93, submetemos os presentes
autos, nele incluídos estas informações à apreciação da Autoridade Competente para
que decida a respeito da homologação deste procedimento licitatório.
É o parecer, s.m.j.
Terra Roxa, PR, 6 de agosto de 2019.
MARIA JANETE TEIXEIRA DA SILVA NABAO
Pregoeiro
Portaria n° 12559/2019

PREfEITURA MUNICIPAl DE TERRA ROXA

Estado do Paraná

Termo de Adjudicação
Processo n°: 120/2019
Licitação n°: 71/2019
Modalidade: 6 - Pregão
Objeto: CONTRATAÇÃO, EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS E REGIONAIS
Ultrapassada a fase de habilitação deste pregão, e considerando o fato de que o representante legal
presente à sessão pública não manifestou interesse em recorrer do resultado deste pregão, adjudico o
seu objeto à seguinte licitante:
Vencedores
Nome
Itens
R. C. ARBITRAGEM LTDA - ME
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
R$168.600,00 (cento e sessenta e oito mil e seiscentos reais)
Destarte, com fulcro no art. 38, inc. VII, da Lei n°. 8.666/93, submetemos os presentes autos, nele incluídos
estas informações à apreciação da Autoridade Competente para que decida a respeito da homologação
deste procedimento licitatório.
É o parecer, s.m.j.
Terra Roxa, PR, 6 de agosto de 2019.
MARIA JANETE TEIXEIRA DA SILVA NABAO
Pregoeiro
Portaria n° 12559/2019
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UMUARAMA, quarta-feira, 7 de agosto DE 2019

Publicaçõs legais
Estado do Parana

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio

Lei 9.452 - Liberacao Recursos - do Estado e Uniao

Folha:

Periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Natureza

Descricao do Recurso

Data

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00

Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal

Valor

10/07/2019

201.342,22

201.342,22
19/07/2019

72.503,56

30/07/2019

200.934,88

10/07/2019

393.284,89

72.503,56
200.934,88
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00

Cota-Parte do FPM - 1% Cota

no mes de julho - Principal

393.284,89
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00

Cota-Parte do ITR - Principal

31/07/2019

86,44

1.7.1.8.02.5.1.00.00.00

Cota-parte Royal. Parti. Especial Lei 9.478/97 - Principal

22/07/2019

253,12

Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal

15/07/2019

294,58

25/07/2019

13.910,34

PISO DE ATENCAO BASICA - PAB

03/07/2019

13.953,33

Agentes Comunitarios de Saude - ACM

03/07/2019

15.000,00

PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB

03/07/2019

27.547,60

Gestao Plena

02/07/2019

52.861,09

Acoes de Vigilancia Sanitaria

02/07/2019

4.687,91

Transferencias do Salario-Educacao - Principal

15/07/2019

16.554,56

Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal

08/07/2019

11.184,00

Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal

08/07/2019

2.919,67

86,44
253,12
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00
294,58
13.910,34
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00
13.953,33
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00
15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00
27.547,60
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00
52.861,09
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00
4.687,91
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00
16.554,56
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00
11.184,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00
2.919,67
31/07/2019

2.919,67

Transfe. Advindas de Emendas Parla. Individuais - Principal

16/07/2019

150.000,00

31/07/2019

290.000,00

Transferencias de Recursos do

26/07/2019

1.430,00

02/07/2019

191.297,54

09/07/2019

106.264,32

16/07/2019

407.062,57

2.919,67
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00
150.000,00
290.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00

FNAS - Principal

1.430,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00

Cota-Parte do ICMS - Principal

191.297,54
106.264,32
407.062,57
23/07/2019

237.641,51

30/07/2019

187.855,69

237.641,51
187.855,69
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00

Cota-Parte do IPVA - Principal

31/07/2019

14.237,97

Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal

31/07/2019

16.157,46

Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal

22/07/2019

2.794,05

14.237,97
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00
16.157,46
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00
2.794,05

1.7.2.8.03.1.1.01.00.00

APSUS - Atencao Primaria do Sistema Unico de Saude

19/07/2019

24.637,50

HOSPSUS -Prog.Apoio Qualificacao Hospitalar a Hospit.Publico

15/07/2019

20.000,00

Programa Qualificacao do Parto

31/07/2019

3.400,00

TRANSFERENCIA DA SANEPAR 1%

31/07/2019

1.169,05

PETE - Programa Estadual para o Transporte Escolar

08/07/2019

6.896,90

31/07/2019

6.096,90

Repasse recebidos da COPEL

31/07/2019

2.500,00

Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal

22/07/2019

162.192,74

30/07/2019

43.615,08

31/07/2019

24.140,59

24.637,50
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00
20.000,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00
3.400,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA – PARANÁ.

1.169,05
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00
6.896,90
6.096,90
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00
2.500,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00
162.192,74
43.615,08
24.140,59

Total Geral .......................

2.929.627,73

2.929.627,73

__________________________
ANTONIO

__________________________

CIRINEU PASSARELA

__________________________

ELIANDRO SAQUETTO

SECRETARIO DA FAZENDA

JOSE CARLOS BARALDI

CONTADOR

CPF -086.029.649-00

PREFEITO MUNICIPAL

CRC -053488/O-9

CPF - 409.020.649-91

PRONIM CP - Emissao: 06/08/2019 as 15h28min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Estado do Parana

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio

Lei 9.452 - Liberacao Recursos - do Estado e Uniao
Periodo de 20/07/2019 a 31/07/2019

Folha:

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Total

Natureza

Descricao do Recurso

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00

Data

Valor

Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal

30/07/2019

1.7.1.8.01.5.1.00.00.00

Cota-Parte do ITR - Principal

31/07/2019

200.934,88
86,44

1.7.1.8.02.5.1.00.00.00

Cota-parte Royal. Parti. Especial Lei 9.478/97 - Principal

22/07/2019

253,12

Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal

25/07/2019

13.910,34

Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal

31/07/2019

2.919,67

Transfe. Advindas de Emendas Parla. Individuais - Principal

31/07/2019

290.000,00

Transferencias de Recursos do

26/07/2019

1.430,00

200.934,88
86,44
253,12
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00

1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 120/2019, MODALIDADE: PREGÃO Nº 71/2019
Tendo em vista a decisão proferida pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada através da Portaria nº 12559/2019
Homologo:
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto do Processo
Licitatório 120/2019, Modalidade: PREGÃO Nº 71/2019, o participante:
188808 - R. C. ARBITRAGEM LTDA - ME
Item
Produto
Unidade
Marca
Qtde
Valor Unitário Valor Total
1
ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO: SENDO DOIS PERIODOS DE 45
MINUTOS, PODENDO HAVER PRORRAGAÇAO EM DETERMINADA FASE DA COMPETIÇAO, DE MAISDOIS
PERIODOS DE 15 MINUTOS. SENDO DISPONIBILIZADO PARA CADA JOGO, NO MINIMO 04 PROFISSIONAIS,
SENDO: 01 ARBITRO; 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR.
JOGO
R.C. ARBITRAGEM
30
R$550,00
R$16.500,00
2
ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, CATEGORIAS INFANTIL, JUVENIL,
MIRIM, PRÉ MIRIM: SENDODOIS PERIODOS DE 30 MINUTOS. SENDO DISPONIBILIZADO PARA CADA JOGO,
NO MINIMO 04 PROFISSIONAIS, SENDO: 01 ARBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR. JOGO
R.C.
ARBITRAGEM
20
R$350,00
R$7.000,00
3
ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL SUIÇO: SENDO DOIS PERIODOS DE 25 MINUTOS.
SENDO DISPONIBILIZADOPARA CADA JOGO, NO MINIMO 03 PROFISSIONAIS, SENDO: 02 ARBITRO, E 01
ANOTADOR/CRONOMETRISTA.
JOGO
R.C. ARBITRAGEM
195
R$340,00
R$66.300,00
4
ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL: SENDO DOIS PERIODOS DE 20 MINUTOS
CORRIDOS, PODENDO HAVER PRORROGAÇAO EM DETERMINDA FASE DA COMPETIÇAO, DE MAIS 02
PERIODOS DE 05 MINUTOS. SENDO DISPONIBILIZADO PARA CADA JOGO, NO MINIMO 03 PROFISSIONAIS,
SENDO: 02 ARBITRO, E 01 ANOTADOR/CRONOMETRISTA. JOGO
R.C. ARBITRAGEM
120
R$340,00
R$40.800,00
5
ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL, CATEGORIAS SUB 7, SUB 9, SUB 11, SUB 13 E SUB 15:
SENDO DOIS PERIODOS DE 20 MINUTOS CORRIDOS, PODENDO HAVER PRORROGAÇAO EM DETERMINDA
FASE DA COMPETIÇAO, DE MAIS 02 PERIODOS DE 05 MINUTOS. SENDO DISPONIBILIZADO PARA CADA
JOGO, NO MINIMO 03 PROFISSIONAIS, SENDO: 02 ARBITRO, E 01 ANOTADOR/CRONOMETRISTA.
JOGO
R.C. ARBITRAGEM
65
R$280,00
R$18.200,00
6
ARBITRAGEM DE VÔLEI DE AREIA, SENDO COM 03 (TRÊS) SETS, DE 15 PONTOS CADA. SENDO
DISPONIBILIZADO PARA CADA JOGO, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) PROFISSIONAIS, SENDO: 02 (DOIS) ÁRBITROS;
E 01 (UM) ANOTADOR/CRONOMETRISTA. JOGO
R.C. ARBITRAGEM
30
R$220,00
R$6.600,00
7
ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE AREIA, CATEGORIA LIVRE, SENDO DOIS PERÍODOS DE 20
MINUTOS CORRIDOS, PODENDO HAVER PRORROGAÇÃO EM DETERMINADA FASE DA COMPETIÇÃO, DE
MAIS 2 PERÍODOS DE 5 MINUTOS. SENDO DISPONIBILIZADO PARA CADA JOGO, NO MINIMO 03 (TRÊS)
PROFISSIONAIS, SENDO: 02 (DOIS) ÁRBITROS; E 01 (UM) ANOTADOR/CRONOMETRISTA.
JOGO
R.C. ARBITRAGEM
30
R$220,00
R$6.600,00
8
ARBITRAGEM DE FUTEVÔLEI, SENDO COM 03 (TRÊS) SETS, DE 15 PONTOS CADA. SENDO
DISPONIBILIZADO PARA CADA JOGO, NO MINIMO 03 (TRÊS) PROFISSIONAIS, SENDO: 01 (UM) ÁRBITRO; E 01
(UM) ANOTADOR.
JOGO
R.C. ARBITRAGEM
20
R$220,00
R$4.400,00
9
ARBITRAGEM DE BOCHA, SENDO COM 03 (TRÊS) SETS, DE 15 PONTOS CADA. SENDO
DISPONIBILIZADO PARA CADA JOGO, NO MÍNIMO 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO: 01 (UM) ÁRBITRO; E 01
(UM) ANOTADOR. JOGO
R.C. ARBITRAGEM
10
R$220,00
R$2.200,00
Total do Fornecedor:
R$168.600,00
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

13.910,34
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00
2.919,67
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00
290.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00

FNAS - Principal

1.430,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00

Cota-Parte do ICMS - Principal

23/07/2019

237.641,51

30/07/2019

187.855,69

Cota-Parte do IPVA - Principal

31/07/2019

14.237,97

Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal

31/07/2019

16.157,46

Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal

22/07/2019

2.794,05

Programa Qualificacao do Parto

31/07/2019

3.400,00
1.169,05

237.641,51
187.855,69
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00
14.237,97
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00
16.157,46
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00
2.794,05
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00
3.400,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00

TRANSFERENCIA DA SANEPAR 1%

31/07/2019

PETE - Programa Estadual para o Transporte Escolar

31/07/2019

6.096,90

Repasse recebidos da COPEL

31/07/2019

2.500,00

Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal

22/07/2019

162.192,74

30/07/2019

43.615,08

31/07/2019

24.140,59

1.169,05
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00
6.096,90
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00
2.500,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00
162.192,74
43.615,08

Prefeitura Municipal de Terra Roxa

Estado do Paraná
DECRETO Nº.3374 de 06 de Agosto de 2019.
Ementa: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar junto a LOA do corrente exercício e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei
Municipal n. 1695 de 11 de Dezembro de 2018.
D E C R ETA
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar, junto a LOA - Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício
financeiro, na importância de R$ 13.000,00 (treze mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
Crédito Adicional
Suplementar
710
Departamento de Ensino
7.1.12.361.10.2043 - Manutenção das Atividades do
Ensino Fundamental
339032 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente 13.000,00
Art. 2º - Para cobertura da fonte de recurso aberto no artigo anterior, fica indicado o cancelamento total ou parcial das
seguintes fontes orçamentárias;
Fonte de Recurso
Anulação Dotação
193
Departamento de Ensino
7.1.12.361.10.2043 - Manutenção das Atividades do
Ensino Fundamental
339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente 13.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal Terra Roxa, em 6 de Agosto de 2019.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito

24.140,59

Total Geral .......................

1.211.335,49

1.211.335,49

__________________________
ANTONIO

CIRINEU PASSARELA

SECRETARIO DA FAZENDA
CPF -086.029.649-00

__________________________
ELIANDRO SAQUETTO
CONTADOR
CRC -053488/O-9

__________________________
JOSE CARLOS BARALDI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 409.020.649-91

Prefeitura Municipal de Terra Roxa

Estado do Paraná
Termo de Adjudicação
Processo n°: 121/2019
Licitação n°: 72/2019
Modalidade: 6 - Pregão
Objeto: CONTRATAÇÃO, EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSÃO EM BANNERS, FAIXAS E ADESIVOS, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE
SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
Ultrapassada a fase de habilitação deste pregão, e considerando o fato de que o representante legal presente à
sessão pública não manifestou interesse em recorrer do resultado deste pregão, adjudico o seu objeto às seguintes
licitantes:
Vencedores Nome
Itens
WILIAN KETNER DOS SANTOS SORVETERIA
8, 12, 13, 26, 85, 86, 90, 100
R$9.710,00 (nove mil e setecentos e dez reais)
A.P RODRIGUES & I.C RODRIGUES LTDA-ME
27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 51,
52, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 66, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 87, 88, 103
R$13.346,00 (treze mil e trezentos e quarenta e seis reais)
JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9, 10, 17, 24, 29, 39, 41, 49, 53, 96, 98, 99
R$8.257,00 (oito mil e duzentos e cinquenta e sete reais)
GRÁFICA BENACCHIO E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI 40, 47, 50, 54, 57, 67, 69, 74, 77, 81, 89, 91
R$7.387,50 (sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
FAZAN & CIA LTDA
97
R$1.035,00 (um mil e trinta e cinco reais)
GRAF - ROMA GRÁFICA E EDITORA EIRELI 16, 75
R$2.470,00 (dois mil e quatrocentos e setenta reais)
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME
22
R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
PETERSON MACHADO DE OLIVEIRA & CIA LTDA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 25, 82, 83, 84, 92, 93, 101, 102
R$30.786,30 (trinta mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos)
MARCELO SIMONI ME
18, 19, 20, 21, 23
R$10.295,00 (dez mil e duzentos e noventa e cinco reais)
CLODOALDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA
34, 37, 48, 60, 62, 64, 65, 68, 76, 94, 95
R$4.883,75 (quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos)
Destarte, com fulcro no art. 38, inc. VII, da Lei n°. 8.666/93, submetemos os presentes autos, nele incluídos estas
informações à apreciação da Autoridade Competente para que decida a respeito da homologação deste procedimento
licitatório.
É o parecer, s.m.j.
Terra Roxa, PR, 6 de agosto de 2019.
MARIA JANETE TEIXEIRA DA SILVA NABAO
Pregoeiro
Portaria n° 12559/2019

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA – PARANÁ.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 127/2019, MODALIDADE: PREGÃO Nº 74/2019
Tendo em vista a decisão proferida pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada através da Portaria nº 12559/2019
Homologo:
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto do Processo
Licitatório 127/2019, Modalidade: PREGÃO Nº 74/2019, o participante:
1221736 - WESTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - EPP
Lote: 1 - LOTE 001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS RETRO ESCAVADEIRA 416E
ItemProdutoUnidadeMarcaQtdeValor UnitárioValor Total
1ANEL 8L 2779PEÇASAPC4R$4,3723R$17,4895
2MOLA 1470238PEÇASCG2R$237,4185R$474,8371
3JUNTA LÍQUIDA 1U8846PEÇASWG1R$123,1841R$123,1841
4RETENTOR 2162267 8T 2193PEÇASAPC2R$43,7113R$87,4227
5VÁLVULA SOLENOIDE 3809029PEÇASFORTRACTOR1R$972,5155R$972,5155
6LUVA DA TRANSMISSÃO 1226787PEÇASTRACAOTRACTOR2R$531,754R$1.063,5081
7ANEL 5P 8066PEÇASAPC2R$3,4302R$6,8605
8ANEL 1209762PEÇASAPC4R$8,7431R$34,9727
9REPARO ESTABILIZADOR 3975181PEÇASAPC1R$639,7365R$639,7365
10FILTRO TORQUE 9968353 1194740PEÇASDONALDSON1R$83,4493R$83,4493
11TANQUE RESERVATÓRIO HIDRÁULICO 2458778PEÇASCATERPILLAR1R$9.427,0876R$9.427,0876
12FILTRO HIDRÁULICO 3621163.PEÇASDONALDSON1R$295,0371R$295,0371
13ANEL FILTRO HIDRÁULICO ORIGINAL 9X 7357PEÇASAPC2R$34,2743R$68,5487
14ANEL 02115PEÇASAPC1R$11,43R$11,43
15ANEL 2M9780PEÇASAPC1R$2,44R$2,44
16CRUZETA 416C 1179887UNIDADELNG2R$207,6174R$415,2349
17PARAFUSO 12 PONTAS 1076826UNIDADECG8R$11,4244R$91,3959
18ABRAÇADEIRA D 137626 5V 2545PEÇASCG4R$28,3125R$113,2503
19HASTE CILINDR. ESTABILIZADOR 2912691PEÇASCG1R$1.187,0834R$1.187,0834
20BUCHA 9R0321PEÇASCG2R$44,208R$88,4161
21BOMBA INVERSOR 1217385PEÇASMEDAL1R$1.633,1065R$1.633,1065
22DISCO 445/03205 6Y 7957PEÇASSAMURAI18R$29,3047R$527,4855
23PLACA 18000 234109PEÇASSAMURAI18R$39,2384R$706,2921
24ANEL 6T 9196PEÇASCG2R$33,2809R$66,5619
25ANEL 6V 5100UNIDADECG2R$5,8639R$11,7279
26CONVERSOR TORQUE 2126215PEÇASFORTRACTOR1R$4.465,2044R$4.465,2044
27PLACA CONVERSOR 1117906PEÇASCG1R$257,2891R$257,2891
28BOBINA 2807009UNIDADECG2R$1.435,4227R$2.870,8455
29SENSOR TEMPERATURA ÁGUA 4W 9972PEÇASCG1R$394,3741R$394,3741
30TROCA O TANQUE HIDRÁULICO.SERVICOSWESTRACTOR1R$2.478,4644R$2.478,4644
31RETIRADA E REVISÃO DA TRANSMISSÃO.SERVICOSWESTRACTOR1R$2.182,4401R$2.182,4401
32TROCAR REPARO CILINDRO HIDRÁULICO ESTABILIZADOR.SERVICOSWESTRACTOR1R$442,055
9R$442,0559
33RECUPERAR A CAIXA DE TRANSMISSÃO.SERVICOSWESTRACTOR1R$2.865,8786R$2.865,8786
34TROCAR TERMINAIS DE COMANDOS.SERVICOSWESTRACTOR1R$394,374R$394,374
Total do Fornecedor:R$34.500,00
1221736 - WESTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - EPP
Lote% Desc.% Desc. Neg.Valor Total
1 - LOTE 001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS RETRO ESCAVADEIRA 416E
0R$ 34.500,00
Total Fornecedor:R$ 34.500,00
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

leis@ilustrado.com.br
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA – PARANÁ.
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MUNICÍPIO DE TERRA ROXA – PARANÁ.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO Nº 74/2019
A Prefeitura Municipal de Terra Roxa do Estado do Paraná, por meio de seu pregoeiro oficial nomeado pelo(a) Portaria
nº 12559/2019 vem a público divulgar a ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão nº 74/2019, Processo
Administrativo nº 127/2019, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA
CATERPILLAR 416E, QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, o qual teve como
vencedora a(s) Empresa(s):
Fornecedor Itens Vencedores
1221736 - WESTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - EPP
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Terra Roxa, 6 de agosto de 2019.
MARIA JANETE TEIXEIRA DA SILVA NABAO
Pregoeiro

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 287/2019
NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 71/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2019
DATA ATA REGISTRO DE PREÇO: 6 de agosto de 2019.
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE
COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito
municipal Sr. ALTAIR DONIZETE DE PADUA, portador do CI/RG nº 3.133.647-3, CPF/MF nº 391.385.779-68.
DETENTORA: R. C. ARBITRAGEM LTDA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº
28.132.810/0001-10, neste ato representada pelo seu proprietário Sr. RENAN DA SILVA, Administrador, portador do
RG/CI nº 131526296 e no CPF/MF nº 109.568.179-63, com endereço à RUA VER. RAUL FURQUIM, 138, CENTRO
- 85.990-000, Terra Roxa - PR.
OBJETO: CONTRATAÇÃO, EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS E REGIONAIS.
VALOR: Pela execução dos serviços, ao ORGÃO GERENCIADOR pagará à DETENTORA o valor total de R$
168.600,00 (cento e sessenta e oito mil e seiscentos reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64
parágrafo 2º, referente aos itens nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
EXECUÇÃO: Prazo para execução da ata registro de preço será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem
de Compra.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência da ATA REGISTRO DE PREÇO é de até 12 ( doze ) meses, a partir da sua assinatura.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Terra Roxa

Estado do Paraná
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2019
O Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, faz saber que se encontra aberto licitação na modalidade
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019, para SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE
COLABORAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO TIPO ‘ABRIGO’,
MODALIDADE ASILAR, conforme descrição constante no Edital.
O período de credenciamento se dará entre os dias 07 de agosto de 2019 até 09 de setembro de 2019, na sala da
Direção de Licitação, Convênios e Contratos da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, durante o horário de
expediente (das 07h30 à 12h:00 e das 13h:30 às 17h00), de segunda a sexta-feira, e será regido consoante a Lei
Federal nº 13.019/14, o Decreto Municipal nº 010/17, 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 no Paço Municipal, junto a Direção de Licitação, Convênios e Contratos, situada na Rua Santa
Catarina, 409, pelo fone 44-3653-1301, pelo acesso ao Portal da Transparência disponível no site da Prefeitura
Municipal de Tuneiras do Oeste PR (www.tuneirasdooeste.pr.gov.br), ou pelo email: licita.tuneiras@gmail.com.
Tuneiras do Oeste - PR, 06 de agosto de 2019.
Aline Cristina Valerio
Presidente da Comissão
Portaria nº 569/2019

Prefeitura Municipal de umuarama

Estado do Paraná
DECRETO Nº 190/2019
Abre Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando
as disposições da Lei Municipal nº 4.323 de 22 de novembro de 2018;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal
n° 4.323, de 22 de novembro de 2018, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I.
Art. 2º. Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, igual importância proveniente
de cancelamentos de dotações, conforme Anexo II deste Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 5 de agosto de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 190 DE 05/08/2019
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)
ÓRGÃO:22. - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE: 22.001. - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICAATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIALNATUREZA DA DESPESAFONTEVALOR
28.843.0000.3123Amortização e Encargos de Financiamentos3.2.90.21.00.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR
CONTRATO1000 R$ 500.000,00
TOTAL GERAL R$ 500.000,00
TOTAL GERAL
500.000,00
ANEXO II
ANEXO AO DECRETO N° 190 DE 05/08/2019
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
CANCELAMENTO DE DESPESA
ÓRGÃO:08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE: 08.002. - DIRETORIA DE OBRAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICAATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIALNATUREZA DA DESPESAFONTEVALOR
15.451.0005.2037 Pavimentação Asfaltica, Recape, Operação Tapa Buraco e Construção de Estradas, Pontes, meio
fio e bo4.4.90.51.00.00OBRAS E INSTALAÇÕES1000 R$ 500.000,00
TOTAL GERAL R$ 500.000,00
TOTAL GERAL
500.000,00
							
							

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 121/2019, MODALIDADE: PREGÃO Nº 72/2019
Tendo em vista a decisão proferida pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada através da Portaria nº 12559/2019
Homologo:
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedores da licitação, objeto do Processo
Licitatório 121/2019, Modalidade: PREGÃO Nº 72/2019, os participantes:
82406 - PETERSON MACHADO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
ItemProdutoUnidadeMarcaQtdeValor UnitárioValor Total
1BANNER IMPRESSAO DIGITAL 1440. DPI 0,70 X 1,00 LONA 440G, COM ACABAMENTOUNIDADEINFOTEC60
R$13,95R$837,00
2BANNER IMPRESSAO DIGITAL 1440. DPI 0,70 X 1,30 LONA 440G, COM ACABAMENTOUNIDADEINFOTEC30
R$19,50R$585,00
3BANNER IMPRESSAO DIGITAL 1440. DPI 1,30 X 1,80 LONA 440G, COM ACABAMENTOUNIDADEINFOTEC15
R$45,90R$688,50
4BANNER IMPRESSAO DIGITAL 1440. DPI 0,70 X 2,00 LONA 440G, COM ACABAMENTOUNIDADEINFOTEC50
R$28,45R$1.422,50
5FAIXA IMPRESSAO DIGITAL 1440. DPI 1,00 X 2,00 LONA 440G, COM ACABAMENTOUNIDADEINFOTEC30R$
39,50R$1.185,00
6FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL 1440. DPI 2,00 X 0,70 LONA 440G, COM ACABAMENTOUNIDADEINFOTEC2R$2
7,90R$55,80
7FAIXA IMPRESSAO DIGITAL 1440. DPI 1,00 X 3,00 LONA 440G, COM ACABAMENTOUNIDADEINFOTEC15R$
59,90R$898,50
11ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 1440. DPI EM VINIL 0,10MEDINDO 0,80 X 0,80 CMUNIDADEINFOTEC150R$
17,00R$2.550,00
14ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 1440. DPI EM VINIL 0,10COM RESINA UV, MEDINDO 0,50 X 0,50 CMUNIDAD
EINFOTEC250R$9,50R$2.375,00
15ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 1440. DPI EM VINIL 0,10COM RESINA UV, MEDINDO 0,80 X 0,80 CMUNIDAD
EINFOTEC150R$22,80R$3.420,00
25TOTEN EM ACM 2,00X1,00 COM LETRAS EM PVC EXPANDIDO 0,10MMUNIDADEINFOTEC15R$190,0
0R$2.850,00
82PLACA EM LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 2,00 X 1,00UNIDADEINFOTEC3R$96
,00R$288,00
83PLACA EM VINIL IMPRESSO COM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 1,20 X 20,00M COM 2 PÉ DE 50CM
PARA APOIO NO SOLOUNIDADEINFOTEC2R$520,00R$1.040,00
84PAINEL EM ACM COM RELEVO DE 5CM ADESIVADO COM RECORTE ELETRÔNICO NA MEDIDA 1,00X2,50M
UNIDADEINFOTEC1R$289,00R$289,00
92ENVELOPAMENTO VIDRO TRASEIRO ÔNIBUS/CAMINHÃO/CARRO COLORIDOUNIDADEINFOTEC40R$25,0
0R$1.000,00
93PLACA ADESIVA COLORIDA EM PVC 2 MM MEDINDO 50X30 CMUNIDADEINFOTEC180R$7,90R$1.422,00
101ADESIVO PARA CARRO DA SAÚDE PADRÃO TRANSPORTE SANITÁRIO NA ESPESSURA 0,10, IMPRESSO
COM RESINA UV E COM PELÍCULA PROTETORA NO TAMANHO TOTAL DE 6,60X1,60M.UNIDADEINFOTEC4R
$500,00R$2.000,00
102ADESIVO PARA AMBULÂNCIA E VANS DA SAÚDE PADRÃO TRANSPORTE SANITÁRIO NA ESPESSURA 0,10,
IMPRESSO COM RESINA UV E COM PELÍCULA PROTETORA NO TAMANHO TOTAL DE 10,50X1,60M.UNIDADE
INFOTEC10R$788,00R$7.880,00
Total do Fornecedor:R$30.786,30
113085 - FAZAN & CIA LTDA
ItemProdutoUnidadeMarcaQtdeValor UnitárioValor Total
97ADESIVO IMPRESSO COLORIDO EM VINIL 0,10 MEDIDA DE 0,30X0,25M C/ RECORTE ESPECIAL E PELÍCULA
PROTETORAUNIDADEFAZAN300R$3,45R$1.035,00
Total do Fornecedor:R$1.035,00
153320 - A.P RODRIGUES & I.C RODRIGUES LTDA-ME
ItemProdutoUnidadeMarcaQtdeValor UnitárioValor Total
27ACOMPANHAMENTO DE HANSENIASE, FICHA B, HAN, CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE COM 75 GRS,
NO TAMANHO DE 22,0 X 32,0 CMUNIDADE800R$0,09R$72,00
28ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS, FICHA B, HAN, CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE COM 75
GRS, NO TAMANHO DE 22,0 X 32,0 CMUNIDADE6.000R$0,06R$360,00
30ATESTADO MEDICO, CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE COM 56 GRS, NO TAMANHO 15,0 X 20,0
CMUNIDADE10.000R$0,03R$300,00
31CADASTRO DE HIPERTENSO E/OU DIABETICO, CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE COM 75 GRS, NO
TAMANHO DE 21,0 X 29,5 CM.UNIDADE200R$0,20R$40,00
32CADASTRO INSULINO DEPENDENTE, CONFECCIONADO EM PAPEL CARTOLINA COM 180 GRS, NO
TAMANHO 180 GRS, NO TAMANHO DE 20,0 X 13,0 CM.UNIDADE500R$0,13R$65,00
33CAMPANHA DE VASCINAÇÃO ANTI-RABICA, COMPROVANTE DE VACINAÇÃO, CONFECCIONADO EM PAPEL
JORNAL COM 48 GRS, TNO TAMANHO DE 14,0 X 10,5 CM.UNIDADE4.000R$0,03R$120,00
35CARTEIRINHA PROGRAMA HIPERDIA - CONFECCIONADO EM PAPEL CARTOLINA COM 180 GRS, NO TAM.
DE 10,0 X 7,0UNIDADE1.000R$0,09R$90,00
36FICHA DE CADASTRO DE SAUDE MENTAL, CONFECCIONADO EM PAPEL CARTOLINA, NO TAMANHO DE
15,0 X 21,0 CM.UNIDADE1.000R$0,08R$80,00
38FICHA A, CADASTRO DA FAMILIA, CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE COM 75 GRS, NO TAMANHO DE
21,0 X 31,0 CMUNIDADE1.000R$0,09R$90,00
42FORMULARIO DE ALVARA, CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE 120 GRS EM 01
CORUNIDADE2.000R$0,10R$200,00
43NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, CONFECCIONADO EM PAPEL SUPERBONDER AZUL 50 GRS COM
CANHOTO NO TAMANHO 22,0 X 10,5 CM.UNIDADE10.000R$0,03R$300,00
44NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B COR AZUL, CONFECCIONADO EM PAPEL SUPERBONDER COM 50 GRS, NO
TAMANHO DE 19,5 X 10,0 CM.UNIDADE10.000R$0,03R$300,00
45PRESCRIÇÃO MÉDICA, RELATORIO DE ENFERMAGEM, EVOLUÇÃO CLINICA, CONFECCIONADO EM PAPEL
SULFITE COM 56GRS, NO TAMANHO DE 21,5 X 30,0 CM.UNIDADE3.000R$0,05R$150,00
46RECEITUARIO, CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE COM 56 GRS, NO TAMANHO DE 18,5 X 21,0 CM.UNI
DADE100.000R$0,02R$2.000,00
51RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE SAUDE E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS NA AREAS,
EQUIPE SSA2, CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE COM 75 GRS, NO TAMANHO DE 22,0 X 32,0
CM.UNIDADE6.000R$0,05R$300,00
52REQUISIÇÃO DE EXAMES, EPIDEMIOLOGIA, CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE COM 56GRS, NO
TAMANHO DE 19,5 X25,5 CM.UNIDADE2.000R$0,06R$120,00
55FICHA PARA CONSULTAUNIDADE5.000R$0,05R$250,00
56CENTRAL DE LEITOSUNIDADE2.000R$0,06R$120,00
58PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAUNIDADE1.000R$0,08R$80,00
59CERTIFICADO PARA CAMPANHAS E ESTAGIOS - PAPEL CARTOLINA COM 180 GRS, NO TAM. DE 21,0 X
29,5UNIDADE800R$0,16R$128,00
61CARTAZES EM CARTOLINA 31,0 X 44,0 CMUNIDADE500R$0,98R$490,00
153320 - A.P RODRIGUES & I.C RODRIGUES LTDA-ME
ItemProdutoUnidadeMarcaQtdeValor UnitárioValor Total
63CERTIFICADOS NO TAMANHO 21,0 X 29,7 CMUNIDADE500R$0,55R$275,00
66FOLDER 120GR, IMPRESSO NO PAPEL COUCHÊ, MEDINDO 10,0 X 15,0 CM, 4X4 COM 4 CORESUNIDADE2
0.000R$0,03R$600,00
70FOLDER 150GR, IMPRESSO NO PAPEL COUCHÊ, MEDINDO 31,0 X 21,5 CM, 4X4 DUAS DOBRAS COM 4
CORESUNIDADE5.000R$0,15R$750,00
71CAPAS PARA CARNÊ DO IPTU, CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHÊ 120GRS COM JANELA.
UNIDADE7.000R$0,07R$490,00
72AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO, CONFECCIONADO EM PAPEL AUTO-COPIATIVO 50 X 02 VIAS, NO
TAMANHO DE 15,0 X 10,0 CMBLOCO200R$2,85R$570,00
73RECIBO DE PROTOCOLO, CONFECCIONADO EM PAPEL AUTO-COPIATIVO, 50 X 02 VIAS, NO TAMANHO 15,0
X 10,0 CMBLOCO200R$2,83R$566,00
78ENVELOPE TRIMBRADO COM IMPRESSÃO COLORIDA, TAMANHO GRANDE, 34X24UNIDADE5.000R$0,3
8R$1.900,00
79ENVELOPE
TRIMBRADO
COM
IMPRESSÃO
COLORIDA,
TAMANHO
MÉDIO,
18X24UNIDADE2.000R$0,24R$480,00
80ENVELOPE
TRIMBRADO
COM
IMPRESSÃO
COLORIDA,
TAMANHO
PEQUENO,
11X23UNIDADE5.000R$0,12R$600,00
87TABELA DE JOGO, COUCHÊ 300G (SÓ TABELA) 21,5X31CM COLORIDOUNIDADE2.000R$0,30R$600,00
88REGRAS DE JOGO E DADOS, COUCHÊ 300G 21,5X31 CM COLORIDOUNIDADE2.000R$0,26R$520,00
103SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, CONFECCIONADO EM PAPEL AUTO-COPIATIVO 50X02 VIAS, NO TAMANHO
DE 15,0X10,0 CMUNIDADE100R$3,40R$340,00
Total do Fornecedor:R$13.346,00
153842 - JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ItemProdutoUnidadeMarcaQtdeValor UnitárioValor Total
9ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 1440. DPI EM VINIL 0,10MEDINDO 0,30 X 0,30 CMUNIDADEJB500R$0,65R$325,00
10ADESIVO
IMPRESSÃO
DIGITAL
1440.
DPI
EM
VINIL
0,10MEDINDO
0,50
X
0,50
CMUNIDADEJB250R$5,50R$1.375,00
17ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 1440. DPI EM VINIL 0,10 C/ RECORTE ESPECIAL MEDINDO 0,30 X 0,30
CMUNIDADEJB500R$0,70R$350,00
24ADESIVOS PARA CARROS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL NO TAMANHO 40X50 CM; COM PELÍCULA
PROTETORA.UNIDADEJB300R$9,15R$2.745,00
29ACOMPANHAMENTO DE TUBERCULOSE, FICHA B, TB, CONFECCIONADO EM PAPEL SILFITE COM 75 GRS,
NO TAMANHO DE 22,0 X 32,0 CMUNIDADEJB800R$0,07R$56,00
39FICHA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CONFECCIONADO EMPAPEL SULFITE COM 75 GRS, NO TAMANHO
DE 21,0 X 29,5 CM.UNIDADEJB1.000R$0,09R$90,00
41FICHAS ODONTOLOGICAS FRENTE E VERSO, CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE 180
GRSUNIDADEJB2.000R$0,10R$200,00
49REGISTRO DE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E NOTIFICAÇÕES, FICHA D, CONFECCIONADO EM PAPEL
SULFITE COM 75 GRS, NO TAMANHO DE 22,0 X 32,0 CM.UNIDADEJB800R$0,07R$56,00
53REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE COM 75 GRS, NO TAMANHO DE
19,5 X 29,5 CM.UNIDADEJB1.000R$0,06R$60,00
96ADESIVO IMPRESSO COLORIDO EM VINIL 0,10 MEDIDA DE 0,30X0,40M C/ RECORTE ESPECIAL E PELÍCULA
PROTETORAUNIDADEJB150R$6,00R$900,00
98ADESIVO COM RECORTE ELETRÔNICO EM VINIL 0,10G NA MEDIDA 0,10X0,90MUNIDADEJB500R$3,1
5R$1.575,00
99FAIXA IMPRESSA COLORIDA 2,00X0,70MUNIDADEJB15R$35,00R$525,00
Total do Fornecedor:R$8.257,00
157589 - CLODOALDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA
ItemProdutoUnidadeMarcaQtdeValor UnitárioValor Total
34CARIMBO COM SISTEMA AUTOMÁTICO, CONFECCIONADO NO TAMANHO 5,0 X 2,0 CMUNIDADEGRAFICA
HM50R$26,90R$1.345,00
37ETIQUETA ADESIVA BRANCA S/IMPRESSO, CONFECCIONADOEM PAPEL ADESIVO COM 180 GRS, NO
TAMANHO DE 6,0 X6,0 CMUNIDADEGRAFICA HM10.000R$0,01R$100,00
48RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL (2 VIAS) NUMERADO,PAPEL EXTRACOPY 53GRS, TAMANHO
14,5X13,0UNIDADEGRAFICA HM6.000R$0,06R$360,00
60CRACHAS EM CARTOLINA, MEDINDO 8,0 X 5,0 CM.UNIDADEGRAFICA HM500R$0,20R$100,00
62CONVITES IMPRESSOS EM PAPEL CARTOLINA, NO TAMANHO15,0 X 20,0 CMUNIDADEGRAFICA
HM500R$0,42R$210,00
64FOLDER 120GR, IMPRESSO NO PAPEL COUCHÊ, MEDINDO 10,0 X 15,0 CM, 4X0 COM 4
CORESUNIDADEGRAFICA HM20.000R$0,0394R$788,00
65FOLDER 120GR, IMPRESSO NO PAPEL COUCHÊ, MEDINDO 10,0 X 15,0 CM, 4X1 COM 4
CORESUNIDADEGRAFICA HM20.000R$0,0299R$598,00
68FOLDER 120GR, IMPRESSO NO PAPEL COUCHÊ, MEDINDO 15,0 X 21,0 CM, 4X1 COM 4
CORESUNIDADEGRAFICA HM20.000R$0,056R$1.120,00
76FOLHA EM BRANCO, SEM IMPRESSÃO, CONFECCIONADO EM PAPEL TRIPLEX 250GRS, NO TAMANHO 33,0
X 24,0 CMUNIDADEGRAFICA HM500R$0,20R$100,00
94AUTORIZAÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENO CONFECCIONADO EM PAPEL AUTO-COPIATIVO 50X02 VIAS NO
TAMANHO DE 15,0X10,0 CMUNIDADEGRAFICA HM15R$5,45R$81,75
95AUTORIZAÇÃO DE PODA DE TERRENO CONFECCIONADO EM PAPEL AUTO-COPIATIVO 50X20 VIAS NO
TAMANHO DE 15,0X10,0 CMUNIDADEGRAFICA HM15R$5,40R$81,00
Total do Fornecedor:R$4.883,75
1224255 - WILIAN KETNER DOS SANTOS SORVETERIA
ItemProdutoUnidadeMarcaQtdeValor UnitárioValor Total
8ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 1440. DPI EM VINIL 0,10MEDINDO 0,15 X 0,15 CMUNIDADEIMPRIMAX3.000R
$0,45R$1.350,00
12ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 1440. DPI EM VINIL 0,10COM RESINA UV, MEDINDO 0,15 X 0,15 CMUNIDAD
EIMPRIMAX3.000R$0,78R$2.340,00
13ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 1440. DPI EM VINIL 0,10COM RESINA UV, MEDINDO 0,30 X 0,30 CMUNIDAD
EIMPRIMAX500R$3,00R$1.500,00
26CRACHÁ EM PVC COLORIDO 54X86 MM COM O CORDÃO E PORTA CRACHÁUNIDADETEC
BOND300R$6,80R$2.040,00
85TROFÉU EM PVC 3MM IMPRESSO NA MEDIDA DE 0,20X0,10 CM IMPRESSO COM UMA DOBRAUNIDADETEC
BOND50R$6,00R$300,00
1224255 - WILIAN KETNER DOS SANTOS SORVETERIA
ItemProdutoUnidadeMarcaQtdeValor UnitárioValor Total
86IMÃS DE GELADEIRA 12X6 CM COLORIDOUNIDADEIMPRIMAX1.000R$0,53R$530,00
90ADESIVO 13X13 CM COLORIDOUNIDADEIMPRIMAX5.000R$0,05R$250,00
100ADESIVO PARA MICRO ÔNIBUS DA SAÚDE PADRÃO TRANSPORTE SANITÁRIO NA ESPESSURA 0,10,
IMPRESSO COM RESINA UV E COM PELÍCULA PROTETORA NO TAMANHO TOTAL DE 18,60X2,20M.UNIDADE
IMPRIMAX2R$700,00R$1.400,00
Total do Fornecedor:R$9.710,00
1234404 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME
ItemProdutoUnidadeMarcaQtdeValor UnitárioValor Total
22ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 1440. DPI EM VINIL 0,10 C/ RESINA UV E RECORTE ESPECIAL MEDINDO 0,50
X 0,50 CMUNIDADEFABRICAÇÃO PRÓPRIA/AMAZONAS250R$9,60R$2.400,00
Total do Fornecedor:R$2.400,00
1234463 - MARCELO SIMONI ME
ItemProdutoUnidadeMarcaQtdeValor UnitárioValor Total
18ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 1440. DPI EM VINIL 0,10 C/ RECORTE ESPECIAL MEDINDO 0,50 X 0,50 CMU
NIDADEsimoni250R$7,80R$1.950,00
19ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 1440. DPI EM VINIL 0,10 C/ RECORTE ESPECIAL MEDINDO 0,80 X 0,80 CMU
NIDADEsimoni150R$17,40R$2.610,00
20ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 1440. DPI EM VINIL 0,10 C/ RESINA UV E RECORTE ESPECIAL MEDINDO 0,15
X 0,15 CMUNIDADEsimoni1.000R$0,86R$860,00
21ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 1440. DPI EM VINIL 0,10 C/ RESINA UV E RECORTE ESPECIAL MEDINDO 0,30
X 0,30 CMUNIDADEsimoni500R$2,88R$1.440,00
23ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 1440. DPI EM VINIL 0,10 C/ RESINA UV E RECORTE ESPECIAL MEDINDO 0,80
X 0,80 CMUNIDADEsimoni150R$22,90R$3.435,00
Total do Fornecedor:R$10.295,00
1234919 - GRÁFICA BENACCHIO E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
ItemProdutoUnidadeMarcaQtdeValor UnitárioValor Total
40FICHA DE VISITA, PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE, CONFECCIONADO EM
PAPEL SULFITE COM75 GRS, NO TAMANHO DE 15,0 X 9,0 CMUNIDADEGráfica Benacchio3.000R$0,03R$90,00
47RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, CONFECCIONADO EM PAPEL AUTO-COPIATIVO, 50 X 2 VIAS, NO
TAMANHO 13,5 X 17,0 CM.BLOCOGráfica Benacchio150R$3,75R$562,50
50REGISTRO DIARIO DO SERVIÇOS ANTIVETORIAL, CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE COM 75 GRS, NO
TAMANHO DE 22,0 X 32,0 CM.UNIDADEGráfica Benacchio5.000R$0,05R$250,00
54REQUISIÇÃO
DE
EXAME
CITOPATOLÓGICO,
COLO
DO
ÚTERO.UNIDADEGráfica
Benacchio3.000R$0,04R$120,00
57CONTROLE DE APRAZAMENTO/IMUNIZAÇÕES , NO TAMANHO DE 12,5 X 17,5 CM, NO PAPEL CARTOLINA.
UNIDADEGráfica Benacchio1.000R$0,09R$90,00
67FOLDER 120GR, IMPRESSO NO PAPEL COUCHÊ, MEDINDO 15,0 X 21,0 CM, 4X0 COM 4
CORESUNIDADEGráfica Benacchio20.000R$0,05R$1.000,00
69FOLDER 120GR, IMPRESSO NO PAPEL COUCHÊ, MEDINDO 15,0 X 21,0 CM, 4X4 COM 4
CORESUNIDADEGráfica Benacchio20.000R$0,057R$1.140,00
74CARTAZES COLORIDOS, CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHÊ120GRS NO TAMANHO DE 31,0 X
44,0UNIDADEGráfica Benacchio3.000R$0,295R$885,00
77FOLHA EM BRANCO , SEM IMPRESSÃO , CONFECCIONADO EM PAPEL TRIPLEX DE 300GRS, NO TAMANHO
DE 33,0 X 24,0 CM.UNIDADEGráfica Benacchio500R$0,20R$100,00
81CAPA PARA DOCUMENTO, PAPEL TRIPLES 250UNIDADEGráfica Benacchio5.000R$0,39R$1.950,00
89FOLDERS 16X7 CM COLORIDO.UNIDADEGráfica Benacchio5.000R$0,07R$350,00
91CARTAZES 30X42 CM COLORIDOUNIDADEGráfica Benacchio2.000R$0,425R$850,00
Total do Fornecedor:R$7.387,50
1235109 - GRAF - ROMA GRÁFICA E EDITORA EIRELI
ItemProdutoUnidadeMarcaQtdeValor UnitárioValor Total
16ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 1440. DPI EM VINIL 0,10 C/ RECORTE ESPECIAL MEDINDO 0,15 X 0,15
CMUNIDADEGRAF. ROMA1.000R$0,76R$760,00
75CARTAZES COLORIDOS, CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHÊ120GR, NO TAMANHO 44,0 X
62,0CMUNIDADEGRAF. ROMA3.000R$0,57R$1.710,00
Total do Fornecedor:R$2.470,00
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Terra Roxa

Estado do Paraná
PORTARIA N°. 12716/2019
ALTAIR DONIZETE DE PADUA, Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e, com base no parágrafo 5° do artigo 36° da Lei Municipal nº 1582/2017 de 22/12/2017 e considerando o ofício
nº 135/19 de 05 de agosto de 2019 protocolado sob nº 5072/2019 em 06/08/2019
R E S O L V E:
ART. 1°. – Convocar a Professora LUZIA GALDINO DA SILVA BACHEGA, matrícula 133833-02, em regime de aula
extraordinária com carga horária de 20 (vinte) horas semanais para prestar serviço na Rede Municipal de Ensino, a
partir de 05/08/2019 a 19/12/2019.
ART. 2°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 05 de agosto de 2019.
ART. 3°. – Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, em 06 de agosto de 2019.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA - Prefeito Municipal
PORTARIA N°. 12717/2019
ALTAIR DONIZETE DE PADUA, Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e, com base no parágrafo 5° do artigo 36° da Lei Municipal nº 1582/2017 de 22/12/2017 e considerando o ofício
nº 133/19 de 05 de agosto de 2019 protocolado sob nº 5070/2019 em 06/08/2019
R E S O L V E:
ART. 1°. – Convocar a Professora ADIONE PATRICIA GOMES, matrícula 1215566-00, em regime de aula
extraordinária com carga horária de 20 (vinte) horas semanais para prestar serviço na Rede Municipal de Ensino, a
partir de 05/08/2019 a 29/10/2019.
ART. 2°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 05 de agosto de 2019.
ART. 3°. – Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, em 06 de agosto de 2019.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA - Prefeito Municipal
PORTARIA N°. 12718/2019
ALTAIR DONIZETE DE PADUA, Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e, com base no parágrafo 5° do artigo 36° da Lei Municipal nº 1582/2017 de 22/12/2017 e considerando o ofício
nº 134/19 de 05 de agosto de 2019 protocolado sob nº 5071/2019 em 06/08/2019
R E S O L V E:
ART. 1°. – Convocar a Professora FRANCIELE TEIXEIRA DE SOUZA, matrícula 1215400-00, em regime de aula
extraordinária com carga horária de 20 (vinte) horas semanais para prestar serviço na Rede Municipal de Ensino, a
partir de 05/08/2019 a 29/10/2019.
ART. 2°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 05 de agosto de 2019.
ART. 3°. – Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, em 06 de agosto de 2019.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal
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UMUARAMA, quarta-feira, 7 de agosto DE 2019

Publicações legais
Prefeitura Municipal de umuarama

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1.665/2019
Nomeia ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Nomear ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º
15.045.607-0-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 299.699.588-01, para ocupar o cargo em comissão de Assessora Especial
I, símbolo CC-03, lotada no Fundo Municipal de Saúde, com ônus para a mesma, a partir de 07 de agosto de 2019.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 5 de agosto de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de umuarama

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1.663/2019
Conceder Gratificação por Função ao servidor LUIZ FERNANDO SILVA MARINHO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Concede ao servidor LUIZ FERNANDO SILVA MARINHO, matricula 994391, portador da Cédula da Identidade
RG n.º 8.510.971-5-SSP-PR, inscrito no CPF n.º 006.539.059-80, nomeado em 08 de abril de 2015, para ocupar
o cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotado no Fundo Municipal de Saúde,
Gratificação por Função – GF-01, no percentual de 41,89% (quarenta e um vírgula oitenta e nove por cento), a partir
de 01 de agosto de 2019.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 2 de agosto de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de umuarama

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1.664/2019
Nomeia DEBORA ESPANHOLO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Nomeia DEBORA ESPANHOLO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 13.322.794-6-SESP-PR, inscrita
no CPF n.º 110.980.849-69, para ocupar o cargo em comissão de Assessora Especial IV, símbolo CC-6, lotada no
Fundo Municipal de Saúde, com ônus para a mesma, a partir de 07 de agosto de 2019.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 2 de agosto de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de umuarama

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1.675/2019
Nomeia CAMILA BERTOLIN DE OLIVEIRA e concede gratificação.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Nomeia CAMILA BERTOLIN DE OLIVEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 12.457.997-0-SESPPR, inscrita no CPF n.º 082.418.669-92, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão da Assistência
Farmacêutica, símbolo CC-02, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com ônus para a mesma, a partir de 08 de
agosto de 2019.
Art. 2º. Conceder a ora nomeada, o percentual de 100,00% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 08 de
agosto de 2019, a título de Representação.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de agosto de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de umuarama

Estado do Paraná
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de Compra nº. 017/2019
Contratante: Acesf Administração de Cemitérios e Serviços Funerários
Contratada: L. C. KLIEMANN - ME
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de urnas funerárias, para atendimento de serviços
funerários da Acesf – Administração de Cemitérios e Serviços Funerários, deste Município, conforme descrição do
Anexo I do presente contrato.
Valor Total: R$ 80.507,00 (oitenta mil e quinhentos e sete reais).
Vigência: 15/07/2019 a 15/07/2020.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 004/2019 - ACESF,
homologado pela Portaria n° 004/2019, em 11 de julho de 2019, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, de 13 de
julho de 2019, edição nº. 11.607, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e
demais alterações.
Umuarama, 06 de agosto de 2019.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

leis@ilustrado.com.br
Prefeitura Municipal de umuarama

Estado do Paraná
EXTRATO Nº 48/20189
PRORROGAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 15/2018
DOS ADMITIDOS NO REGIME CLT – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 011/2017
Objeto do Edital nº 38/2018 de 25 de julho de 2018 – 12ª Chamada
Considerando o Item 2.1.11 do Edital de Abertura nº 011/2017, fica o contrato prorrogado por mais 01 (um) ano, a partir da data de seu vencimento.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS SEMANAIS
Item
Class.
Nome
Lotação
Admissão
Prorrogação
1
48º
Ysla da Silva Batista
Secretaria Municipal de Educação
08/08/2018
09/08/2020
PAÇO MUNICIPAL, Umuarama, 05 de agosto de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
ANDRÉ ANTONIO DOS SANTOS
Diretor de Recursos Humanos

Prefeitura Municipal de xambrê

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 054/2019
Súmula: Concede aposentadoria a Servidor Municipal.
O Prefeito WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO, do Município de Xambrê, do Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o processo de aposentadoria do servidor (a) LUIZ
MILTON CUETO.
RESOLVE CONCEDER: Art. 1º Fica concedido ao Sr. LUIZ MILTON CUETO, brasileiro (a) servidor (a) público municipal de Xambrê, portador
(a) do RG sob nº 1.649.047 e inscrito (a) no CPF sob nº 277.804.149-49, ocupante do cargo efetivo de Eletricista.
Aposentadoria Voluntaria por Idade, com proventos (mensais e proporcionais), sem paridade, com fundamento no art.
40, § 1º, III, “b” da CF voluntaria por idade nos termos do Art. 17 da lei municipal 1.271/192 e Art. 54 da lei municipal
1.538/2002, a partir de 05 de agosto de 2019.
Art. 2º Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R$1.680,16 (mil seiscentos e oitenta
reais e dezesseis centavos) constante na planilha de cálculo de proventos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se.
Anote-se.
Publique-se.
Prefeitura Municipal de Xambrê, 05 de agosto de 2019
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
-Prefeito Municipal-

Prefeitura Municipal de xambrê

Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo aditivo nº002
REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°080/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO XAMBRÊ
CONTRATADO: TDB/VIA CONTROLADORIA MUNICIPAL LTDA
Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência disposto na clausula sexta do presente contrato, para o dia
20 de julho de 2020
Cláusula Segunda: Fica acrescido na cláusula quarta o valor de R$69.600,00 (sessenta nove mil e seiscentos reais)
em razão da prorrogação estabelecida na cláusula primeira deste aditivo, com o aumento na prestação de serviços.
Ficando o valor total do contrato de R$208.800,00(duzentos oito mil e oitocentos reais) do valor inicialmente firmado.
Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Xambrê, Pr 18 de julho de 2019.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ

C.M.D.C.A.Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente

Xambrê-Pr.
ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR
EDITAL Nº 003/2019
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS APÓS ANALISE FINAL DE IMPUGNAÇÃO
A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, constituída na forma da Resolução nº 003/2019 e 004/2019 e no Edital
001/2019 para escolha dos membros do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ-PR, publica a relação
dos candidatos inscritos e habilitados após analise final dos candidatos impugnados:
HABILITADOS:
1.
AMANDA FEDRIGO FASSINA
2.
ANA PAULA DO NASCIMENTO
3.
ANA PAULA PEREIRA ROSA
4.
BERNARDO COELHO DE ARAÚJO
5.
EDUARDO DA MATA PAS
6.
FRANCISCO EDUARDO SERVIDONI
7.
JAINE ALVES SANTOS DE OLIVEIRA
8.
GRACIELI SILVA DOS SANTOS
9.
GLORIAPARECIDA LIMONI FARIAS
10.
LUCILÉIA FERNANDES CAMISQUE
11.
LUZIA DE SOUZA
12.
SEVERINO CARLOS FIGUEIREDO
13.
SUELEN SILVEIRA ZAMPARONI
14.
LUIZ BATISTA VIANA
I – Conforme calendário em anexo no Edital nº 001/2019, os candidatos acima citados e habilitados, só poderão dar
início a campanha eleitoral após todo o trâmite que ainda se faz necessário.
Xambrê-Pr, 06 de Agosto de 2019.
Altair Rosa
Presidente da Comissão Especial Eleitoral do CMDCA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Eudes José Tonelli
Escrevente

Bel. Durvalino Inácio Pinto
Oficial

Marcelo Mendes de Oliveira
Escrevente Substituto

O BACHAREL EUDES JOSÉ TONELLI, ESCREVENTE DO 1º OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO
DO PARANÁ, ETC...

CÂMARA MUNICIPAL DE XAMBRÊ
ESTADO DO PARANÁ

NÁ

FAZ SABER, a todos os interessados que: CITAÇÃO de CESAR ALEXANDRE
PEREIRA DE MORAES, brasileiro, militar, casado com Sandra Mara Nicoli Pereira de
Moraes, sob regime de comunhão universal de bens, após a Lei 6515/77, residentes e
domiciliado na Cidade de Cruzeiro do Oeste-PR, portador da CI RG nº 779.755.029/87 e CI
RG nº 5.027.450-0-PR, e seus sucessores, confinantes e eventuais interessados, para que
estes, querendo no prazo de quinze (15) dias, se manifestem sobre a presente ação, contados
do primeiro (1º) dia após a publicação do presente edital, ficando cientes de que se não o
fizer, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos alegados na Escritura Pública de Ata
Notarial de Usucapião Extrajudicial, lavrada às fls. 192/194 do livro nº 216-E do Tabelionato
de Notas de Cruzeiro do Oeste-PR, datada em 28/06/2019, consoante o que faculta o artigo
216-A, § 4º da Lei n.º 6.015/1973. Alegações dos Autores: Busca a parte solicitante a
justificação de posse para fins de usucapião extrajudicial dos imóveis urbanos abaixo
descritos; Que a parte solicitante mantém posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os
imóveis, sem oposição ou contestação. Imóvel Usucapiendo: Data de terras sob nº 10, da
quadra nº 20, Planta Central desta Cidade e Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR, com a área de
490,00 m2. Imóvel esse objeto da Matrícula nº 169 do livro 02 Registro Geral do 1º RI da
Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR.
Decorrido o prazo de 15 dias, a contar da data da
última publicação do presente, que será feita por 03 (três) dias consecutivos no Jornal de
Circulação do Município, sem que haja qualquer impugnação, far-se-á o competente
registro.
E para que ninguém possa alegar ignorância é
expedido o presente que será também, fixado no lugar de costume, nesta Serventia.
Cruzeiro do Oeste-PR, em 29/07/2019. (a) Bel. Eudes José Tonelli. Escrevente

Av. Alberto Byington nº. 665 Tel. (44) 3632.1272
EMAIL camaraxbr@yahoo.com.br CEP. 87535000

ERRATA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PORTARIA Nº. 24/2019.

COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

A

SERVIDORA

PÚBLICA

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Eudes José Tonelli
Escrevente

Bel. Durvalino Inácio Pinto
Oficial

Marcelo Mendes de Oliveira
Escrevente Substituto

RESOLVE:

Art. Primeiro- CONCEDER FÉRIAS a Servidora Pública Municipal EVANILDE
SULFFI DE AGUIAR, inscrita no CPF sob o n° 977.336.609-04 e RG sob o
nº5.217.953-0
por
um
período
de
30
(trinta)
dias
de
férias
regulamentares
referente
ao
período
aquisitivo
de
29/05/2017
a
28/05/2018.
Art. Segundo- A presente Portaria entra em vigor nesta data.
Art. Terceiro - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Edifício da Câmara Municipal de Xambrê, Estado do Paraná, em 01
de agosto de 2019.

EDSON BOTELHO
-PRESIDENTE-

OSNIR TRENTIM
-1° SECRETÁRIO-

JOSÉ UILSON DA CUNHA
-VICE-PRESIDENTE-

ARTUR FERRAZ VIANA
-2° SECRETÁRIO-

Salário
R$ 1.193,96

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Eudes José Tonelli
Escrevente

Bel. Durvalino Inácio Pinto
Oficial

Marcelo Mendes de Oliveira
Escrevente Substituto

O BACHAREL EUDES JOSÉ TONELLI, ESCREVENTE DO 1º OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO
DO PARANÁ, ETC...
FAZ SABER, a todos os interessados que: CITAÇÃO de JOSÉ DE ANDRADE, brasileiro,
casado, do comércio, residente e domiciliado em Curitiba-PR, e seus sucessores, confinantes
e eventuais interessados, para que estes, querendo no prazo de quinze (15) dias, se
manifestem sobre a presente ação, contados do primeiro (1º) dia após a publicação do
presente edital, ficando cientes de que se não o fizer, presumir-se-ão aceitos, como
verdadeiros, os fatos alegados na Escritura Pública de Ata Notarial de Usucapião
Extrajudicial, lavrada às fls. 187/189 do livro nº 214-E do Tabelionato de Notas de Cruzeiro
do Oeste-PR, datado em 29/03/2019, consoante o que faculta o artigo 216-A, § 4º da Lei n.º
6.015/1973. Alegações dos Autores: Busca a parte solicitante a justificação de posse para fins
de usucapião extrajudicial dos imóveis urbanos abaixo descritos; Que a parte solicitante
mantém posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os imóveis, sem oposição ou contestação.
Imóveis Usucapiendos: i) Quadra nº 17, da Planta da Vila Brasil da Cidade e Comarca de
Cruzeiro do Oeste-PR, com a área de 9.800,00 m2; ii) Quadra nº 19, da Planta da Vila Brasil
da Cidade e Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR, com a área de 9.800,00 m2; iii) Quadra nº
21, da Planta da Vila Brasil da Cidade e Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR, com a área de
9.800,00 m2. Imóveis objeto da área maior da Transcrição nº 743 do CRI de Peabiru-PR, do
Loteamento inscrito sob nº 8, às fls. 130 do livro nº 8 de Registro de Loteamentos em
07/05/1955 denominado Vila Brasil.
Decorrido o prazo de 15 dias, a contar da data da
última publicação do presente, que será feita por 03 (três) dias consecutivos no Jornal de
Circulação do Município, sem que haja qualquer impugnação, far-se-á o competente
registro.
E para que ninguém possa alegar ignorância é
expedido o presente que será também, fixado no lugar de costume, nesta Serventia.
Cruzeiro do Oeste-PR, em 29/07/2019. (a) Bel. Eudes José Tonelli. Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Eudes José Tonelli
Escrevente

Bel. Durvalino Inácio Pinto
Oficial

Marcelo Mendes de Oliveira
Escrevente Substituto

RUA EDMUNDO MERCER JÚNIOR, S/Nº - FONE (44) 3676 4185

ATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2019
Homologa o julgamento proferido pela pregoeira e equipe de apoio sobre parte das propostas
apresentadas ao Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços nº 011/2019.
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ª R.S., no
uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
1. Fica homologado o julgamento proferido pela pregoeira e equipe de apoio, sobre parte das
propostas apresentadas ao Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços nº 011/2019,
objetivando a aquisição de materiais de escritório e papelaria, para serem utilizados na manutenção
da sede do Cisa, CAPS e Ambulatório de Especialidades Médicas do Cisa, tendo sido declaradas
vencedoras as empresas: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA para os itens nº 02,
04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, e 55; FELIPE RUIZ LOPESPAPELARIA para os itens nº 01, 15, 21, 23, 44, 45, 50 e 53; S G RODRIGUES- MÓVEIS- EPP para
o item nº 05, nos termos da ata e demais documentos anexos ao processo.
2. Este Ato Administrativo entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama, 06 de agosto de 2019.
LUÍS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente

Estado do Paraná
DECRETO nº 56, de 06 de agosto de 2019.
Levanta a caução do Lote 07 da Quadra 07 realizada no loteamento denominado JARDIM RESIDENCIAL PORTO
SEGURO, citada no art. 3º do Decreto n.º 40/2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 71, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 1.769, de 09 de novembro de 2009;
CONSIDERANDO a aprovação do loteamento denominado JARDIM RESIDENCIAL PORTO SEGURO por meio do
Decreto n.º 40/2019, de 10 de maio de 2019;
CONSIDERANDO que o Decreto n.º 40/2019 previa, em seu art. 3º, a realização da caução do Lote n.º 07 da Quadra
n.º 07 como garantia da execução das obras de arborização no local;
CONSIDERANDO que, em visita ao local do loteamento em 1º de agosto de 2019, o Sr. José Augusto Feroldi Leitão,
engenheiro civil, constatou que a os serviços de arborização foram executados, anexando imagens ao seu parecer;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica levantada a caução do Lote 07 da Quadra 07 realizada no loteamento denominado JARDIM RESIDENCIAL
PORTO SEGURO, citada no art. 3º do Decreto n.º 40/2019, uma vez que houve a execução do projeto de arborização.
Art. 2º. É obrigação dos proprietários do loteamento realizar o levantamento da caução do imóvel descrito no art. 1º
junto ao registro de imóveis desta comarca.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício do Paço Municipal, 06 de agosto de 2019.
Waldemar dos Santos Ribeiro Filho
Prefeito Municipal
Robim Hudson de Oliveira
Secretário de Obras, Viação e Serviços Públicos

CTPS
6746653/0030-PR

O BACHAREL EUDES JOSÉ TONELLI, ESCREVENTE DO 1º OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO
DO PARANÁ, ETC...

RESUMO DE ADITIVO
Termo Aditivo n° 001/2019
Ref. Contrato de prestação de serviços n° 060/2018
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: F. MARTINS GONÇALVES – CLÍNICA DIGESTIVA-ME
Objeto: Fica aditado o contrato de prestação de serviços n°060/2018, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula
décima terceira, passando o término para 13 de agosto de 2020.
Umuarama, 06 de agosto de 2019.
NILSON MANDUCA
Coordenador

Prefeitura Municipal de XAMBRÊ
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FAZ SABER, a todos os interessados que: CITAÇÃO de MARIA LUCIA DOSSANTOS
DAMASCENO, viúva, do lar, portadora do CPF nº 011.093.158-05; e VALDIR ALVES
DAMASCENO, solteiro, estudante, menor impúbere, representado por sua mãe Maria Lucia
dos Santos Damasceno, ambos brasileiro, residentes e domiciliado na Capital de São Paulo, a
Rua Aparaiba nº 520, Vila Maria, e seus sucessores, confinantes e eventuais interessados,
para que estes, querendo no prazo de quinze (15) dias, se manifestem sobre a presente ação,
contados do primeiro (1º) dia após a publicação do presente edital, ficando cientes de que se
não o fizer, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos alegados na Escritura Pública
de Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, lavrada às fls. 114/117 do livro nº 80-N do
Tabelionato de Notas de Tapejara-PR, datada em 23/04/2019, consoante o que faculta o
artigo 216-A, § 4º da Lei n.º 6.015/1973. Alegações dos Autores: Busca a parte solicitante a
justificação de posse para fins de usucapião extrajudicial do imóvel urbano abaixo descrito;
Que a parte solicitante mantém posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel, sem
oposição ou contestação. Imóvel Usucapiendo: Lote de terras sob nº 431, da Gleba
Tamarana, situado no Município de Tapejara, Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR, com a área
de 121.000,00 m2, ou 12,10 has. Imóvel objeto da Matrícula nº 3502 do 1º RI de Cruzeiro do
Oeste-PR.
Decorrido o prazo de 15 dias, a contar da data da
última publicação do presente, que será feita por 03 (três) dias consecutivos no Jornal de
Circulação do Município, sem que haja qualquer impugnação, far-se-á o competente
registro.
E para que ninguém possa alegar ignorância é
expedido o presente que será também, fixado no lugar de costume, nesta Serventia.
Cruzeiro do Oeste-PR, em 29/07/2019. (a) Bel. Eudes José Tonelli. Escrevente

FAZ SABER, a todos os interessados que: CITAÇÃO de BANCO DE CURITIBA S.A,
com sede em Curitiba-PR, e JOSÉ ARY DA COSTA, brasileiro, casado, lavrador, residente
e domciliado em Alves Machado-SP, e seus sucessores, confinantes e eventuais interessados,
para que estes, querendo no prazo de quinze (15) dias, se manifestem sobre a presente ação,
contados do primeiro (1º) dia após a publicação do presente edital, ficando cientes de que se
não o fizer, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos alegados na Escritura Pública
de Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, lavrada às fls. 083/085 do livro nº 214-E do
Tabelionato de Notas de Cruzeiro do Oeste-PR, datada em 08/03/2019, consoante o que
faculta o artigo 216-A, § 4º da Lei n.º 6.015/1973. Alegações dos Autores: Busca a parte
solicitante a justificação de posse para fins de usucapião extrajudicial do imóvel urbano
abaixo descrito; Que a parte solicitante mantém posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o
imóvel, sem oposição ou contestação. Imóvel Usucapiendo: Lote de terras sob nº 29, da
subdivisão dos lotes nº 13 e 17, da Gleba 05 do Núcleo Cruzeiro, Município e Comarca de
Cruzeiro do Oeste-PR, com a área de 20,60 has. Imóvel objeto da Transcrição nº 2.565 do
Livro 3-C de Transcrição das Transmissões do 1º RI de Foz do Iguaçu-PR, antiga
circunscrição do Imóvel.
Decorrido o prazo de 15 dias, a contar da data da
última publicação do presente, que será feita por 03 (três) dias consecutivos no Jornal de
Circulação do Município, sem que haja qualquer impugnação, far-se-á o competente
registro.
E para que ninguém possa alegar ignorância é
expedido o presente que será também, fixado no lugar de costume, nesta Serventia.
Cruzeiro do Oeste-PR, em 29/07/2019. (a) Bel. Eudes José Tonelli. Escrevente

Prefeitura Municipal de douradina

Estado do Paraná
PORTARIA Nº330
DE 06 DE AGOSTODE 2.019
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.
PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 2.169
de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas
de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 03(TRÊS) diárias, no valor de R$ 330,00 (Trezentos e trinta reais)cada, e01 (UMA) diária no valor
de 40,00 (quarenta reais), totalizando o valor de R$ 1030,00 (Um mil e trinta reais) ao servidor municipal JOCELINO
CESAR DA SILVA, matrícula n°1761, ocupante do cargode Motorista/40hrs, lotado naManutenção da Divisão da UBS
Hélio Corsini, no seguinte dia, local e finalidade:
DataHorário Saída/ChegadaDestinoMotivo
07/08/2019 à 10/08/2019 13:00hr 19:00hr
Curitiba- Paraná
Conduzir paciente para tratamento de saúde.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local
de origem até o destino final.
UA EDMUNDO MERCER JÚNIOR, S/Nº - FONE (44) 3676 4185
II – O deslocamento até o Rdestino
será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Em razão das diárias concedidas, o artigo 1º da Portaria nº 327/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - CONCEDER 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)) ao servidor municipal JOCELINO
CESAR DA SILVA, matrícula n° 1761, ocupante do cargo de Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da Divisão da
UBS Hélio Corsini, no seguinte dia, local e finalidade:
DataHorário Saída/ChegadaDestinoMotivo
06/08/201904;30/16:30 hrsLondrina - PRConduzir paciente para tratamento de saúde.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 06de Agosto de 2019.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

EDITAL N.º 38/2019
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL
N.º 035/2015, DE 28/07/2015 E REALIZADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2015.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONVOCA os candidatos abaixo para assumir o cargo que se especifica, aprovados em Concurso Público Municipal,
aberto através do Edital n.º 035/2015, de 28/07/2015 e realizado em 27/09/2015, mediante apresentação à Divisão
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, munidos com os documentos necessários elencados nos artigos 2.1
e 7.1 do referido edital de abertura.
Cargo: PROFESSOR		
INSCR
NOME DO CANDIDATO
CPF Nº
NOTA
CLAS.
1724235
JÉSSICA DAYENE VOLANTE 009.783.879-96 75,50
5º
1724942
FRANCIELI VICENTIN DA SILVA
028.811.919-32 73,50
6º
Os candidatos convocados deverão apresentar por ocasião do exame físico os seguintes exames: Hemograma
completo, Urina tipo I, RX do tórax e Eletrocardiograma, todos com laudo médico.
O Atestado de Sanidade Física será emitido pela Junta Médica Municipal.
As despesas referentes aos exames solicitados correrão por conta dos candidatos.
O não comparecimento dos candidatos no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação deste edital,
implicará na automática desistência da vaga.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.
(06/08/2019).
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de icaraima

Estado do Paraná
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO n.º 018/2019
INEXIGIBILIDADE 001/2019
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.247.337/000160, com sede à Av. Hermes Vissoto, 810, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Agente Político
Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.868.656-8 SSP/PR e CPF/
MF nº 166.999.308-69, residente e domiciliado nesta cidade de Icaraíma – Estado
do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa,
ODONTOLOGIA SALES AMOROSO LTDA pessoa jurídica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 21.971.991/0001-20, com sede à Avenida
Tuiuti, nº 3313, CEP 87043-310, cidade de Maringá-PR, telefone (44) 3253-3796,
e-mail: odontoligaamoroso@gmail.com, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pela Sra. KEZY MONALISA SALES AMOROSO, portadora
do RG nº 13.104.183-7 SSP-PR e devidamente inscrita no CPF sob o nº 924.564.72187, residente e domiciliada na cidade de Maringá-PR, doravante denominada
CONTRATADA, como segue:
CONSIDERANDO o comum acordo e aprovação entre as partes,
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a clausula sétima do contrato 049/2018
que passa a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO
CONTRATO: O presente contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2019, a
contar de 07 de Agosto de 2019, podendo, contudo ser prorrogável por iguais e
sucessivos períodos, até o limite previsto na Lei nº 8.666/93, se for de interesse do
CONTRATANTE”.
CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições
do referido contrato.
E por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o
presente aditivo, na presença de duas testemunhas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, aos 06 de Agosto
de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA
CNPJ: 76.247.337/0001-60
Marcos Alex de Oliveira
Prefeito Municipal
Contratante
ODONTOLOGIA SALES AMOROSO LTDA
CNPJ: 21.971.991/0001-20
SÓCIA ADMINISTRADORA: Kezy Monaliza Sales Amoroso
CPF: 924.564.721-87
Contratada
Testemunhas:
Nome: João Gilson Prado
RG. 12.262.417-8
Nome: Joyce da Silva Francisco
RG. 10.497.866-5
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Publicações legais
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR OFICIAL DO 1º REGISTRO DE IMÓVEIS DA
COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE – PARANÁ.

TAPEJARA ATLÉTICO CLUB – TAC, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 75.852.301/0001-42, com sede na Avenida Paraná 422,
em Tapejara-PR, e Certidão Simplificada emitida em 26/09/2018, representada por seu
Presidente Carlos Alberto de Assis, brasileiro, divorciado, funcionário público municipal,
filho de Carlito Schimdt Vilela e Ravora Alves de Assis, portador da CI RG n° 1.093.982SSP-PR, inscrito no CPF/MF n° 209.186.079/49, residente e domiciliado na Rua Prefeito
Carlito Schimdt Vilela n° 660, na Cidade de Tapejara-PR, por seu procurador infra firmado,
cujo instrumento de mandato acompanha o presente, vem sempre com todo acatamento
perante Vossa Senhoria, consubstanciado nos artigos 1.238, 1.243 e 1.207 do Código Civil
Brasileiro e com base no artigo 216-A da Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1.973, pelos
motivos fáticos e jurídicos a seguir expostos, para requerer o presente pedido de
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL.
1. DA ESPÉCIE DE USUCAPIÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
A espécie pretendida no presente pedido de
reconhecimento extrajudicial de usucapião é a Extraordinária. Assim, no tocante à contagem
do lapso temporal do exercício da posse, se aplica o prazo previsto no caput do art. 1.238 do
Código Civil Brasileiro, que é de mais 15 (quinze) anos de posse ininterrupta, sem oposição,
sem justo título ou boa fé.
2. DO IMÓVEL USUCAPIENDO.
A Requerente há mais de 15 anos, de forma mansa, pacífica
e exclusiva, sem qualquer constrangimento, impugnação, contestação, turbação ou
moléstia, sem interrupção, é senhora e legítima possuidora, com “animus domini” dos
imóveis constituídos seguintes imóveis: i) Lote de terras urbano sob nº 13, da quadra nº 336,
do Loteamento Cidade de Tapejara-PR, Município de Tapejara, Comarca de Comarca de
Cruzeiro do Oeste-PR, com a área de 562,50 m2; ii) Lote de terras urbano sob nº 14, da
quadra nº 336, do Loteamento Cidade de Tapejara-PR, Município de Tapejara, Comarca
de Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR, com a área de 562,50 m2. Imóveis esse objetos da
Transcrição nº 7371 do 1º RI da Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR.
3. DA ORIGEM, NATUREZA E TEMPO DA POSSE.

A Requerente adquiriu a propriedade e a posse sobre o
imóvel do objeto da transcrição de nº 7391 do livro 3-E de Transcrição das Transmissões do
1º RI da Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR, em tempo superior a 15 (quinze) anos.
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5. DA POSSE EXERCIDA PELA REQUERENTE.
Resta configurado pelas declarações das testemunhas e
confrontantes que os Requerentes detêm a posse mansa, pacífica e duradoura, vigente por
prazo superior a 15 (quinze) anos.
6. DO “ANIMUS DOMINI”.

Outro
requisito
qualificativo
imprescindível
para
caracterização da posse “ad usucapionem”, previsto na legislação pátria é “animus domini”,
e que se traduz “com ânimo de dono”. O exercício da posse pelos Requerentes se reveste
desse ânimo de dono, pois tem a real intenção de ter a coisa como própria, conforme consta
nos documentos firmados e que fundamentaram a ata inaugural desse procedimento, agindo
como únicos donos e senhores da coisa (rem sibi habendi), sendo responsáveis, em seu
período de posse, por todas as taxas e impostos e demais obrigações inerentes ao bem
imóvel.
7. DA SITUAÇÃO REGISTRÁRIA DOS IMÓVEIS USACAPIENDOS.
Conforme se observa do teor da Transcrição de nº 7391,
não há registro de matrícula. No entanto, destaque-se, apenas a titulo de argumentação, que
apesar do imóvel usucapiendo ter sua origem de transcrição, não há impedimento para o
presente pedido e seu respectivo registro, em razão do disposto no art. 288-A, § 4º, I da Lei
6.015/73, Lei de Registros Públicos, introduzida pela referida Lei 12.424/2011.
8. DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS REGISTRÁRIOS.
Apesar de considerada pela maioria dos doutrinadores e
pela jurisprudência, forma de aquisição originária, permitindo-se assim a dispensa da
observância de alguns princípios registrários como, por exemplo, o da continuidade, o
presente pedido atende ao princípio da especialidade, em respeito ao que prevê os artigos
176, § 1º II e 225 caput, todos da Lei de Registros Públicos.
Pelo princípio da especialidade subjetiva os Requerentes
esta qualificado, visto que por se tratar de pessoa física, foi indicado nome civil completo,
nacionalidade, estado civil, profissão, residência e domicílio, número de inscrição no
Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) e o número do Registro
Geral (RG) da cédula de identidade, sendo apresentada a respectiva cópia autêntica desses
documentos oficiais.
Já o princípio da especialidade objetiva, foi rigorosamente
observado, contendo o trabalho técnico os requisitos elencados nos artigos 176 e 225, da
Lei de Registros Públicos, sendo apresentada planta representando o imóvel e respectivo
memorial descritivo com a indicação da metragem quadrada, da indicação dos prédios nas
confrontações, sendo por fim apresentada à respectiva ART devidamente recolhida.
Importante destacar que a indicação da localização das
divisas do imóvel usucapiendo foi feita sob a indicação e responsabilidade dos Requerentes,
confirmada pelos documentos de aquisição de que o imóvel usucapiendo não se sobrepõe a
nenhum outro e que é de responsabilidade civil e criminal do técnico a veracidade dos dados
apresentados, não sendo o caso de se buscar a opinião, em sede pericial, para confirmação
dessas informações.
9. DO DIREITO.

O presente pedido é inaugural na sua forma procedimental,
porém, o direito material nele inserido é protegido, não somente pela legislação pátria, como
também pelos nossos Tribunais. Ao figurar no folio real como pendente de regularizações
registrárias,
não há outro meio os Requerentes senão se socorrer da presente medida, para
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
formalizar a individualização de sua posse perante o Registro de Imóvel, pois depende da
participação voluntária direta dos titulares de domínio, o que não é factível, na prática,
patente o desinteresse dos que já se desfizeram de seus direitos, estando, portanto,
presente o "interesse der agir" para o presente procedimento.
10. DA DESCRIÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA.
Assim, elaborando a respectiva planta e memorial
descritivo contendo os elementos e requisitos elencados nos artigos 176 e 225, da Lei de
Registros Públicos, o Responsável Técnico Eng. Civil Vittor Augusto da Silva Costa - CREAPR 167153/D, que realizou levantamento topográfico cadastral dos imóveis usucapiendos.
Por fim, de acordo com a constatação no local, e, conforme documentação apresentada, foi
apurada a existência dos confrontantes do imóvel usucapiendo nos termos
supramencionados.
11. DO PEDIDO.

Denota-se que a Requerente, pela “acessio possessionis”,
está no exercício da posse mais de 15 (quinze) anos de forma mansa, pacífica, exclusiva e
contínua sobre o imóvel usucapiendo, com "animus domini", exteriorizando a intenção de ter
o bem para si, constituindo uma posse “ad usucapionem”, sendo assim, com fundamento na
documentação autêntica apresentada, preenche aos requisitos legais necessários para a
obtenção da declaração de domínio aqui pretendida.
Diante disso, requer:
a) a prenotação, a autuação e o processamento do
presente pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião nos termos da Escritura
Pública de Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial em anexo, prorrogando-se o prazo da
prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido;
b) dispensa da notificação do titular de domínio e dos
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na transcrição do
imóvel usucapiendo visto estarem em lugar incerto e não sabido sendo que eventual
notificação seja realizada mediante edital;
c) a promoção da cientificação, pelo correio com aviso de
recebimento, das fazendas públicas (união, estado e município) para que, no mesmo prazo
legal de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o pedido, devendo constar no teor da
notificação de que o silêncio importará em concordância;
d) após a cientificação e eventuais notificações de todos os
interessados no pedido, promova essa serventia à publicação de edital em jornal de
circulação local, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se
manifestar em 15 (quinze) dias;
e) entendendo serem necessárias para certificação e
comprovação dos atos e fatos que fundamentam esse pedido, que se proceda às diligências
que julgue necessárias;
f) transcorrido o prazo da publicação do edital, não
havendo pendência de notificações ou diligências e achando-se em ordem a documentação,
requer o deferimento do pedido, com o regular reconhecimento da usucapião em favor da
Requente, reconhecendo-se o domínio sobre o imóvel;
g) por fim proceda ao registro da aquisição da propriedade
pela usucapião, abrindo-se matrícula para o imóvel usucapiendo em nome dos Requerentes,
com a descrição contida no memorial e planta apresentados;
i) para fins de atendimento ao princípio da disponibilidade
quantitativa de área, se proceda à averbação do registro da usucapião na Transcrição de nº
2565 do Livro 3-C de Transcrições de Transmissões do 1º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Foz do Iguaçú-PR, conforme determina o art. 176-A da LRP e;
j) no caso de necessidade de eventuais providências a
Requerente deverá ser intimada, de forma inequívoca, na pessoa de seu advogado, na
Avenida Elias Batista da Silva, nº 455, Centro, 87.400-000, telefone: (44) 99733-5883.
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12. DAS PROVAS.

Para comprovar o preenchimento prévio dos requisitos
legais necessários para a declaração de domínio aqui pretendida requerem como produção
de prova documental, a juntada dos seguintes documentos:
I - ATA NOTARIAL, contendo i) a qualificação completa, ii)
indicação do tempo de posse iii) declaração de inexistência de ações envolvendo o imóvel
usucapiendo; e iv) apresentação da planta e memorial descritivo assinado por profissional
habilitado, acompanhada de ART , v) as certidões negativas de ações envolvendo o imóvel
usucapiendo da Justiça Estadual; e vi) título de aquisição da posse e outros documentos que
demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse.
II - PLANTA atualizada e Memorial Descritivo do imóvel
com Registro de Responsabilidade Técnica, assinada pelo Engenheiro Civil Vittor Augusto
da Silva Costa.
III - CERTIDÕES ESTADUAIS de distribuição de ações
cíveis do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, envolvendo a
Comarca da situação do imóvel e do domicílio da Requerente, todo que tiver tido posse
durante o prazo prescricional.
IV - OUTROS DOCUMENTOS que demonstram a origem,
continuidade, natureza e o tempo da posse nos termos das declarações em anexo a
Escritura Pública Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial.
13. DO VALOR DO IMÓVEL E DO ENCERRAMENTO.
Para efeitos do depósito das respectivas custas registrarias
ao imóvel usucapiendo atribui-se o valor venal proporcional de R$ 90.000,00 (noventa mil
reais), tendo como base o valor venal de mercado.
O STJ definiu ser desnecessária o reconhecimento de firma
em procuração ad judicia et extra outorgada ao advogado, em autos do processo judicial,
mesmo com poderes especiais. De outro lado, a Lei de Registros Públicos em seu artigo
221, II, exige o reconhecimento de firmas nos instrumentos particulares, fazendo exceção
naqueles do SFH.
No entanto, tanto o teor do art. 1.071 do CPC que alterou a
LRP, como a Seção XII, introduzida no Capítulo XX nas Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça, foram omissas nesse sentido.
O entendimento dos Requerentes é pela inexigibilidade do
reconhecimento. Contudo, até que se uniformize o entendimento sobre o assunto, para se
evitar empecilhos no prosseguimento do pedido, apresentaremos o requerimento e todos os
documentos assinados com as respectivas firmas reconhecidas.
Termos em que, autuado esse com os documentos
inclusos e referidos em seu texto, pedem e aguardam deferimento.
Nestes termos
Pede e espera deferimento
Cruzeiro do Oeste-PR, 11 de dezembro de 2018.
Alexandre Dias Barcelos
OAB-PR nº 77303

Prefeitura Municipal de cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
P O R T A R I A Nº 1037/2019
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
REVOGAR, a contar do dia 31 de Julho de 2019, a gratificação de 15% no cargo de Educador Infantil, conforme
segue abaixo:
SERVIDORCPFGRATIFICAÇÃO
Franciele Fernandes Silverio025.500.949-6415% Padrão
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste - PR, aos 02 (dois) dias do mês de Agosto de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita MunicipalP O R T A R I A Nº 1038/2019
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
DESIGNAR, a contar do dia 01/08/2019, a servidora FRANCIELE FERNANDES SILVERIO, CPF 025.500.949-64,
ocupante do cargo de Educador Infantil, para responder pela direção do Centro Municipal de Educação Infantil
Pequeno Polegar, em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, concedendo-lhes gratificação de 40% (quarenta por
cento), conforme Lei nº 006/2015 - Art. 73, dos vencimentos inicial básico de carreira nível A.
Registre-se
Publique-se
Cumpre-se
Cruzeiro do Oeste, aos 02 (dois) dias do mês de Agosto de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal P O R T A R I A Nº 1039/2019
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
REVOGAR a contar do dia 31 de Julho de 2019, gratificação de 10% dos vencimentos inicial básicos de carreira nível
“A1”, da servidora MICHELLE SANTOS DA SILVA, CPF: 052.900.379-18, no cargo de professor 40 hrs.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, 05 de Agosto de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita MunicipalP O R T A R I A Nº 1040/2019
O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
REMANEJAR LOTAÇÃO, a contar do dia 30 de Julho de 2019, a servidora MARCILEI FORMICOLI DE PAULA, CPF.
nº 000.467.409-02, ocupante do cargo de Enfermeira na Secretaria Municipal de Saúde, para o Hospital Municipal,
junto a Secretaria Municipal de Saúde.
.Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 05 (cinco) dias do mês de Julho de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeito MunicipalP O R T A R I A Nº 1041/2019
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
REVOGAR a contar do dia 31 de Julho de 2019, Gratificação de Direção (40h), da servidora ANDREIA CRISTINA DOS
SANTOS, CPF: 024.977.739-80, ocupante do cargo de Professor na Escola Municipal Amaral Fontoura, conforme Lei
Complementar 006/2015, Art.73.I.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita MunicipalP O R T A R I A Nº 1044/2019
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
SUPRIMIR a contar do dia 01/08/19, a Jornada Suplementar de 20(vinte) horas semanais, a servidora ANDRESSA
TELESKI, CPF: 102.285.829-70, na Escola Municipal de Tempo Integral Emiliano Perneta, conforme Lei Complementar
006/2015, Seção III, Art.58, Caput.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, 06 de Agosto de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita MunicipalP O R T A R I A Nº 1046/2019
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
SUPRIMIR, a contar do dia 31/07/2019, Jornada Suplementar, de 20(vinte) horas semanais, a servidora abaixo
relacionada, conforme Lei Complementar 006/2015, Seção III, Art.58, Caput, e Gratificação de 10% ( Padrão +
Suplementar) dos vencimentos iniciais básicos de carreira nível “ A 1”.
ServidoraCPFLocal de atuação do suplementar
Aline Daniele Jeronimo da Silva007.088.869-81Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho dos Anjos
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, 06 de Agosto de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita MunicipalP O R T A R I A Nº 1047/2019
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
DESIGNAR, a contar do dia 01/08/2019, a servidora ALINE DANIELI JERÔNIMO DA SILVA, CPF. nº. 007.088.86981, ocupante do cargo de Professora para responder pela direção do Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno
Príncipe, em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, concedendo-lhe gratificação de 40% (quarenta por cento),
conforme Lei nº 006/2015 - Art. 73, dos vencimentos inicial básico de carreira nível A.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, 06 Agosto de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita MunicipalP O R T A R I A Nº 1048/2019
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
ATRIBUIR a contar do dia 01/08/2019, Jornada Suplementar de 20(vinte) horas semanais, na função de Direção, a
servidora ALINE DANIELI JERÔNIMO DA SILVA, CPF: 007.088.869-81, no Centro Municipal de Educação Infantil
Pequeno Príncipe, conforme Lei Complementar 006/2015, Seção III, Art.58, Caput.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, 06 de Agosto de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita MunicipalP O R T A R I A Nº 1049/2019
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
ATRIBUIR, a contar do dia 01/08/2019, gratificação de 10% dos vencimentos inicial básicos da carreira, nível “A1”,
conforme a Lei Complementar nº 006/2015, Art. – II e III, conforme segue abaixo:
ServidoraCPFAtribuir 10%Local de Atuação
Alessandra Cristina da Silva Santos055.699.219-90Padrão 40hCentro Municipal de Educação Infantil Pequeno
Polegar
Vanessa Souza Pinto dos Santos056.117.569-13Padrão 40h
Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe
Registre-se
Publique-se
Cumpre-se
Cruzeiro do Oeste, 06 de Agosto de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita MunicipalP O R T A R I A Nº 1050/2019
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
SUPRIMIR a contar do dia 01/08/2019, Jornada Suplementar de 20(vinte) horas semanais, na função de Direção, a
servidora JULIANA DELBONE, CPF: 046.436.219-90, no Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe,
conforme Lei Complementar 006/2015, Seção III, Art.58, Caput.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, 06 de Agosto de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita MunicipalP O R T A R I A Nº 1052/2019
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
REVOGAR a contar do dia 31 de Julho de 2019, Gratificação de Direção (40h), da servidora JANETE APARECIDA
PRECISO DA SILVA, CPF: 514.205.469-53, ocupante do cargo de Professor no Centro Municipal de Educação Infantil
Pequeno Polegar, conforme Lei Complementar 006/2015, Art.73.I.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita MunicipalP O R T A R I A Nº 1053/2019
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
SUPRIMIR, a contar do dia 31/07/2019, Jornada Suplementar, de 20(vinte) horas semanais, a servidora abaixo
relacionada, conforme Lei Complementar 006/2015, Seção III, Art.58, Caput, e Gratificação de 10% ( Padrão +
Suplementar) dos vencimentos iniciais básicos de carreira nível “ A 1”.
ServidoraCPFLocal de atuação do suplementar
Danielle Alves Brigagão de Oliveira034.694.869-05Escola Municipal Amaral Fontoura
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, 06 de Agosto de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita MunicipalP O R T A R I A Nº 1054/2019
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
SUPRIMIR, a contar do dia 31/07/2019, gratificação de 10% (padrão + padrão) dos vencimentos inicial básicos da
carreira, nível “A1” conforme a Lei Complementar nº 006/2015, Art. – II e III, conforme segue abaixo:
ServidoraCPFLocal
Márcia Aparecida Santana843.718.119-49Escola Municipal Amaral Fontoura
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, 06 de Agosto de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 329/2019
Ementa: Declara DESERTO o processo Licitatório na modalidade de Edital de Pregão Presencial nº 133/2019 –
MUNICÍPIO DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ.
O PREFEITO DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,		
R E S O L V E:
Art. 1º - Declarar DESERTO o processo licitatório na modalidade de Edital de Pregão Presencial nº 133/2019, cujo
objeto é a contratação de empresa para fornecimento de CBUQ (concreto betuminoso usinado à quente) os quais
serão utilizados no reperfilamento e manutenção da malha viária urbana e rural do Município de Guaíra, Paraná, tendo
em vista que não houveram interessados em participar da sessão pública de abertura realizada no dia 31/07/2019, às
08h30min; 			
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 31 de julho de 2019.
PORTARIA Nº 330/2019
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão
Presencial nº 132/2019 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão
Presencial nº 132/2019, cujo objeto é o registro de Preços (SRP) para a contratação de empresa especializada em
fornecimento de materiais hidráulicos, os quais serão empregados na manutenção dos veículos pertencentes à frota
municipal. A(s) empresa(s):
J. HERBERTS E CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 03.043.499/0001-02, vencedora global da licitação, com valor
total máximo de R$ 124.373,06 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e três reais e seis centavos);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 31 de julho de 2019.
PORTARIA Nº 336/2019
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão
Presencial nº 107/2019 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão
Presencial nº 107/2019, cujo objeto é o registro de Preços (SRP) para a contratação de empresa para o fornecimento
de materiais de consumo, higiene e limpeza, os quais serão utilizados na manutenção da limpeza diária dos
Departamentos e Secretarias deste Município de Guaíra, Paraná. A(s) empresa(s):
GRAFICA BENACCHIO E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 78.790.631/0001-49,
vencedora dos itens 52, 83, 84 e 86 licitação, com valor total máximo de R$ 64.718,04 (sessenta e quatro mil,
setecentos e dezoito reais e quatro centavos);
NELSON PEREIRA DE SALES – EPP, inscrita no CNPJ nº 05.288.665/0001-66, vencedora dos itens 6, 7, 20, 23, 24,
26, 27, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 99,
107, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141 e
142 licitação, com valor total máximo de R$ 342.891,29 (trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e um
reais e vinte e nove centavos);
FORTECOM BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.585.592/0001-25, vencedora dos itens 75, 76, 77, 78 e 79 licitação,
com valor total máximo de R$ 35.699,40 (trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta centavos);
LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 01.846.273/0001-145, vencedora
dos itens 15, 19, 22, 25, 31, 50, 55, 56, 81, 82, 85, 87, 98, 106, 117, 119, 122, 127 e 130 licitação, com valor total
máximo de R$ 113.928,94 (cento e treze mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos);
JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 19.389.126/0001-28, vencedora dos itens 32
e 57 licitação, com valor total máximo de R$ 27.966,12 (vinte e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e doze centavos);
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 21.576.980/0001-45, vencedora dos itens
2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 47, 97, 100, 108, 109, 111, 128 e 137 licitação,
com valor total máximo de R$ 192.275,79 (cento e noventa e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e
nove centavos);
V. L. DA CRUZ ME, inscrita no CNPJ nº 23.875.104/0001-45, vencedora dos itens 1, 3, 4, 16, 17, 28, 80, 90, 92, 96,
103 e 110 licitação, com valor total máximo de R$ 224.949,36 (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta
e nove reais e trinta e seis centavos);
Art. 2º - Declarar DESERTOS os itens 33, 36, 51, 53, 54, 65, 101, 102 e 136 e FRACASSADOS os itens 58, 62, 104
e 105 da licitação;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 05 de agosto de 2019.
PORTARIA Nº 338/2019
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Eletrônico
nº 093/2019 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Eletrônico
nº 093/2019, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de EQUIPAMENTOS
(Equipamento eletrônico portátil micro processado, Medidor portátil de CLORO e Medidor portátil de pH/ ORP/ ISE
(concentração/Temperatura), os quais serão utilizados para atendimento ao Programa de Vigilância da Água para
Consumo Humano (VIGIAGUA). As empresas:
DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ N° 01.061.762/0001-60, vencedora dos itens n° 01 e
02 da licitação, com valor total máximo de R$ 6.125,00 (seis mil, cento e vinte e cinco reais);
SANCOMAR COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ N° 03.220.288/0001-06, vencedora do item n° 03 da licitação, com
valor total máximo de R$ 3.970,00 (três mil, novecentos e setenta reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 06 de agosto de 2019.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

Umuarama Ilustrado

leis@ilustrado.com.br
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ
ADITIVO CONTRATUAL Nº 095/2019
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 227/2018, do Edital de
Tomada de Preços nº 011/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: O. S. L. INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ Nº 27.943.728/0001-03
Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada para prestação de serviço em execução
de obras de perfuração de poço, serviços de instalações elétricas do poço, reservação, rede de
distribuição de água, nas Comunidades Rurais: Linha do Caximbeiro, Cruzeirinho, Maracaju
dos Gaúchos, Rancho Alegre, Linha da Capelinha, APEPU e Linha das Flores, conforme Termo
de Convênio, entre a FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) e “Programa de Aceleração do
Crescimento PAC – FUNASA” e Município de Guaíra.
Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de execução do
Contrato de Prestação de Serviços nº 227/2018.
Da prorrogação do prazo de execução: Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato de
Prestação de Serviços acima citado até 27 de dezembro de 2019.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços inicial.
Guaíra, Paraná, 01 de agosto de 2019.
ADITIVO CONTRATUAL Nº 096/2019
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 150/2017, do Edital de
Pregão Presencial nº 153/2017
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: TAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 04.939.622/0001-30
Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de roçada
de grama / capim, limpeza de meio fio e pintura a base de cal e cola em meio fio, incluindo mão
de obra, equipamentos para corte, materiais (inclusive cal e cola) e veículo apropriado para carga
e transporte do material “resíduos”, para fins de manutenção de ruas, avenidas, praças e escolas
deste município.
Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é o acréscimo de percentual de valor do Contrato
de Prestação de Serviços, decorrente de alteração de meta física, cujo valor total máximo é de R$
561.600,00 (quinhentos e sessenta e um mil e seiscentos reais).
Do Acréscimo do Valor: a Contratante pagará a Contratada o valor total máximo de R$ 22.950,00
(vinte e dois mil, novecentos e cinquenta reais), que corresponde ao percentual de 4,09% do valor
total do Contrato de Prestação de Serviços nº 150/2017 e refere-se ao acréscimo de quantidade
nos itens 1 dos lotes 7 e 8.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços inicial.
Guaíra, Paraná, 05 de agosto de 2019.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 261/2019
Pregão Presencial nº 132/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: J. HERBERTS E CIA LTDA - ME, CNPJ nº 03.043.499/0001-02.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em fornecimento de
materiais hidráulicos, os quais serão empregados na manutenção dos veículos pertencentes à
frota municipal.
Valor Total: R$ 124.373,06 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e três reais e seis
centavos).
Prazo de Vigência: início em 31 de julho de 2019 e término em 30 de julho de 2020.
Data de Assinatura: 31 de julho de 2019.
Guaíra, Paraná, 31 de julho de 2019.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 262/2019
Pregão Presencial nº 107/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: GRAFICA BENACCHIO E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, CNPJ nº
78.790.631/0001-49.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa para o fornecimento de materiais
de consumo, higiene e limpeza, os quais serão utilizados na manutenção da limpeza diária dos
Departamentos e Secretarias deste Município de Guaíra-PR.
Valor Total: R$ 64.718,04 (sessenta e quatro mil, setecentos e dezoito reais e quatro centavos).
Prazo de Vigência: início em 05 de agosto de 2019 e término em 04 de agosto de 2020.
Data de Assinatura: 05 de agosto de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 263/2019
Pregão Presencial nº 107/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: NELSON PEREIRA DE SALES – EPP, CNPJ nº 05.288.665/0001-66.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa para o fornecimento de materiais
de consumo, higiene e limpeza, os quais serão utilizados na manutenção da limpeza diária dos
Departamentos e Secretarias deste Município de Guaíra-PR.
Valor Total: R$ 342.891,29 (trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e
vinte e nove centavos).
Prazo de Vigência: início em 05 de agosto de 2019 e término em 04 de agosto de 2020.
Data de Assinatura: 05 de agosto de 2019.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2019
Pregão Presencial nº 107/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: FORTECOM BRASIL LTDA, CNPJ nº 09.585.592/0001-25.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa para o fornecimento de materiais
de consumo, higiene e limpeza, os quais serão utilizados na manutenção da limpeza diária dos
Departamentos e Secretarias deste Município de Guaíra-PR.
Valor Total: R$ 35.699,40 (trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta
centavos).
Prazo de Vigência: início em 05 de agosto de 2019 e término em 04 de agosto de 2020.
Data de Assinatura: 05 de agosto de 2019.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 265/2019
Pregão Presencial nº 107/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ nº
01.846.273/0001-14.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa para o fornecimento de materiais
de consumo, higiene e limpeza, os quais serão utilizados na manutenção da limpeza diária dos
Departamentos e Secretarias deste Município de Guaíra-PR.
Valor Total: R$ 113.928,94 (cento e treze mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro
centavos).
Prazo de Vigência: início em 05 de agosto de 2019 e término em 04 de agosto de 2020.
Data de Assinatura: 05 de agosto de 2019.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2019
Pregão Presencial nº 107/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ nº
19.389.126/0001-28.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa para o fornecimento de materiais
de consumo, higiene e limpeza, os quais serão utilizados na manutenção da limpeza diária dos
Departamentos e Secretarias deste Município de Guaíra-PR.
Valor Total: R$ 27.966,12 (vinte e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e doze centavos).
Prazo de Vigência: início em 05 de agosto de 2019 e término em 04 de agosto de 2020.
Data de Assinatura: 05 de agosto de 2019.
Guaíra, Paraná, 05 de agosto de 2019.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 267/2019
Pregão Presencial nº 107/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP, CNPJ nº 21.576.980/000145.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa para o fornecimento de materiais
de consumo, higiene e limpeza, os quais serão utilizados na manutenção da limpeza diária dos
Departamentos e Secretarias deste Município de Guaíra-PR.
Valor Total: R$ 192.275,79 (cento e noventa e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta
e nove centavos).
Prazo de Vigência: início em 05 de agosto de 2019 e término em 04 de agosto de 2020.
Data de Assinatura: 05 de agosto de 2019.
Guaíra, Paraná, 05 de agosto de 2019.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 268/2019
Pregão Presencial nº 107/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: V. L. DA CRUZ ME, CNPJ nº 23.875.104/0001-45.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa para o fornecimento de materiais
de consumo, higiene e limpeza, os quais serão utilizados na manutenção da limpeza diária dos
Departamentos e Secretarias deste Município de Guaíra-PR.
Valor Total: R$ 224.949,36 (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e
trinta e seis centavos).
Prazo de Vigência: início em 05 de agosto de 2019 e término em 04 de agosto de 2020.
Data de Assinatura: 05 de agosto de 2019.
EXTRATO DO CONTRATO DE ADESÃO / LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 175/2019
DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
BENEFICIÁRIA: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES, CPF Nº 930.964.969-00
Objeto do Contrato: Concessão, pelo Poder Executivo, de benefício financeiro para custear,
integral ou parcialmente, a locação de imóvel residencial pelo prazo de 06 (seis) meses, permitida
a prorrogação por igual período, à família da Sra. Maria de Lourdes de Oliveira Rodrigues, que se
encontra em situação habitacional de emergência e de vulnerabilidade socioeconômica.
Valor Total: R$ 3.000,00 (três mil reais).
Valor mensal da concessão do benefício: R$ 500,00 (quinhentos reais).
Prazo de Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de assinatura do Contrato de Adesão.
Data de Assinatura: 31 de julho de 2019.
Guaíra, Paraná, 31 de julho de 2019.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 183/2019
DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ Nº 01.061.762/0001-60
Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de
EQUIPAMENTOS (Equipamento eletrônico portátil micro processado, Medidor portátil de CLORO
e Medidor portátil de pH/ ORP/ ISE (concentração/Temperatura), os quais serão utilizados para
atendimento ao Programa de Vigilância da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA).
Valor Total: R$ 6.125,00 (seis mil, cento e vinte e cinco reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura e término em 05 de
agosto de 2020.
Data de Assinatura: 06 de agosto de 2019.
Guaíra, Paraná, 06 de agosto de 2019.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 184/2019
DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: SANCOMAR COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 03.220.288/0001-06
Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de
EQUIPAMENTOS (Equipamento eletrônico portátil micro processado, Medidor portátil de CLORO
e Medidor portátil de pH/ ORP/ ISE (concentração/Temperatura), os quais serão utilizados para
atendimento ao Programa de Vigilância da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA).
Valor Total: R$ 3.970,00 (três mil, novecentos e setenta reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura e término em 05 de
agosto de 2020.
Data de Assinatura: 06 de agosto de 2019.
Guaíra, Paraná, 06 de agosto de 2019.
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 177/2019, DA INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 063/2019, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: NATALE & FIORELLI LTDA, CNPJ Nº 14.256.910/0001-44.
Objeto do Contrato: Contratação da empresa NATALE & FIORELLI LTDA, credenciada através do
Chamamento Público nº 013/2018, que será responsável pela prestação de serviços de consultas
médicas especializadas em ORTOPEDIA, conforme encaminhamento da Secretaria Municipal de
Saúde, que serão pagos com valores básicos previstos na Lei Municipal nº 2019/2017, distribuídos
de acordo com tabelas abaixo, conforme legislação vigente.
Valor Total: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
Prazo de Vigência: início em 05 de agosto de 2019 e término em 03 de outubro de 2019.
Data de Assinatura: 05 de agosto de 2019.
Guaíra, Paraná, 05 de agosto de 2019.
ADITIVO CONTRATUAL Nº 094/2019
Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2018, do Edital de
Concorrência Pública nº 007/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: ALIANÇA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - EPP
CNPJ Nº 17.085.435/0001-89
Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma e
ampliação do Ginásio Municipal de Esportes Professor Robinson Reis, a ser executada na Avenida
Marcelino Rolon, Quadra 81 do N.L.P.M, Município de Guaíra.
Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação dos prazos de vigência e
execução do Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2018.
Da prorrogação dos prazos de vigência e execução: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato até 15 de outubro de 2019 e o prazo de execução do contrato até 15 de setembro de
2019.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços.
Guaíra, Paraná, 08 de julho de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 06 de agosto de 2019.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

