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REGIÃO

Prefeitura de Francisco
Alves adianta parte do
13º salário aos servidores
O prefeito de Francisco Alves, Liomar Mendes,
o Cabelo do Povão, confirmou para hoje o
pagamento da primeira parcela do 13º salário
a os servidores municipais. Cabelo diz que
isso só é possível devido às economias que
vem fazendo com austeridade na gestão do
município. E vai ajudar e movimentar mais a
economia de Francisco Alves.
Página A5

UCC COMEMORA ANIVERSÁRIO HOJE
Um dos melhores clubes do Noroeste do Paraná, o Umuarama
Country Clube comemora hoje 58 anos de existência. Devido à
pandemia, sem festas, mas com motivos de sobra para comemorar. Página A3

Governo quer vacinar toda população
adulta do PR até setembro próximo
O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou ontem que toda a população paranaense com mais de 18 anos receberá ao menos a primeira dose da
vacina contra a Covid-19 até 30 de setembro. A expectativa leva em consideração a manutenção do cronograma do governo federal. O governador lembrou que
o Paraná conta atualmente com a distribuição de três imunizantes: AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. Página A2

GRATUITO

Umuarama vai
receber o programa
de castração de
animais em junho
O Programa Permanente de Esterilização Cirúrgica de Cães e Gatos
(Castrapet) estará em Umuarama
nos próximos dias. Serão castrados 457 animais a partir dos quatro meses de idade até no máximo
oito anos, de ambos os sexos. Os
c adastros devem ser feitos na
D iretoria de Meio Ambiente da
Prefeitura, apenas pessoalmente.
Página A3

V ISITA TÉCNICA EM CAFEZAL DO SUL - O prefeito

INVESTIMENTOS NA COOPELER - A administração munici-

Juninho, o vice Minoru, vereadores e equipe da Cohapar estiveram na
sexta-feira fazendo uma visita técnica na construção de casas populares
no distrito de Jangada. Na foto, o prefeito e parte da equipe. Página A5

pal de São Jorge do Patrocínio em parceria com a Cooperativa Coopeler
confirmou ajuda na aquisição de dois caminhões e equipamentos.
Na foto, o prefeito Baraldi e outras lideranças na entrega. Página A5
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Governo do PR prorroga Estado
de Calamidade até dezembro

Vigilância flagra várias
aglomerações em Umuarama

Professores da rede municipal
têm momento de estudo
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Coluna Ilustradas
Auxílio emergencial será
prorrogado por mais 3 meses,
afirma Guedes
O governo vai prorrogar o auxílio emergencial aos mais
vulneráveis por mais três meses, informou o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Com isso, a ajuda voltada aos mais vulneráveis durante a
pandemia de covid-19 será estendida até outubro, nos mesmos
valores de R$ 150 a R$ 375 e com igual alcance em termos de
público. Hoje, o auxílio contempla cerca de 39,1 milhões de
brasileiros. O governo estima que para bancar a prorrogação,
deve ser aberto um crédito extraordinário de cerca de R$ 20
bilhões. O número final ainda está sendo refinado a partir dos
dados dos pagamentos realizados em junho. A prorrogação deve
ocorrer por Medida Provisória.

Trabalhador de baixa instrução
atua 12,9% menos e com nível
superior, 11,7% mais
Os trabalhadores brasileiros com menor nível de instrução
foram os mais prejudicados pelo choque provocado pela pandemia de covid-19 no mercado de trabalho, aponta um estudo
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
No primeiro trimestre de 2021, o número de horas trabalhadas pelos profissionais com ensino fundamental incompleto
despencou 12,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Por outro lado, as pessoas com ensino superior completo
trabalharam 11,7% mais horas que no mesmo período do ano
anterior.
O levantamento mostra perda no número de horas trabalhadas também para quem tinha o ensino fundamental completo
(-6,0%) e ensino médio completo (-4,1%). As informações têm
como base os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua, apurada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

Lira diz que definirá até o
fim da semana relatores de
reforma na Câmara
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que
irá definir no fim desta semana os nomes dos deputados
responsáveis pelas relatorias dos projetos de lei referentes à
reforma tributária. “Vamos definir até o final desta semana
os relatores da reforma tributária que irá tramitar na Câmara.
Conversei com o presidente do Senado, @rpsenador, para que
os relatores nas duas Casas sejam definidos simultaneamente,
para começarmos juntos as análises dos projetos”, escreveu
Lira no Twitter, nesta segunda-feira, 14. E acrescentou: “Ainda
no âmbito da reforma tributária, tenho reuniões esta semana
com os líderes e com integrantes da equipe econômica sobre
as questões relativas ao imposto de renda.”

Anvisa aprova ampliação de
validade da vacina da Janssen
de 3 para 4 meses e meio
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta segunda-feira, 14, a extensão do prazo de validade
da vacina contra a covid-19 da Janssen, braço farmacêutico
da Johnson & Johnson, de três para quatro meses e meio, sob
condições de armazenamento de 2º a 8º C.
O Ministério da Saúde havia anunciado a chegada de 3
milhões de doses da Janssen nesta terça-feira, 15, porém a
empresa suspendeu temporariamente o envio dos imunizantes.
Segundo a pasta, a entrega dos lotes deve acontecer ainda nesta
semana, em três remessas. O pedido para a extensão no prazo
de validade do imunizante havia sido apresentado pela Janssen
na última semana.
Segundo a Anvisa, a aprovação foi baseada em “uma criteriosa avaliação dos dados de qualidade dos estudos” e também
considerou a decisão da agência reguladora norte-americana
(FDA, na sigla em inglês), que deu o aval pela extensão no
prazo referido no último dia 10 O imunizante recebeu a autorização da Anvisa para seu uso emergencial em março e é a
única vacina contra a covid-19 administrada em dose única
aprovada pela agência.

COVID 19

Toda população adulta do Paraná será
vacinada com a 1ª dose até setembro
O governador Carlos
Massa R atinho Junior
anunciou nesta segundafeira (14), no Palácio Iguaçu, que toda a população
paranaense com mais de
18 anos receberá ao menos
a primeira dose da vacina
contra a Covid-19 até 30
de setembro. Esse público,
não contemplado nos grupos prioritários, é formado
por 8.736.014 pessoas. A
expectativa leva em consideração a manutenção
do cronograma do governo
federal.
“Temos trabalhado muito para aumentar o volume
da vacinação no Paraná.
E, dentro do quantitativo
de doses que estamos recebendo semanalmente
do Ministério da Saúde,
vamos vacinar toda a população acima de 18 anos
com uma dose até o fim de
setembro e assim ajudar a
proteger as famílias paranaenses. É um compromisso do Governo do Estado”,
destacou Ratinho Junior.
O governador lembrou
que o Paraná conta atualmente com a distribuição
de três imunizantes: AstraZeneca/Oxford/Fiocruz,
CoronaVac/Butantan e Pfizer/BioNTech. Para esta
semana, é esperada no
Estado a chegada de um
quarto medicamento: a
vacina Janssen, fabricada
pelo braço farmacêutico
da Johnson & Johnson.
Administrada em apenas
uma dose, ela será destinada ao grupo prioritário

lugar a quem precisasse e estivesse “desesperado”.

Previsão foi anunciada ontem pelo governador Ratinho Junior
dos trabalhadores da carga
pesada.
“Vamos seguir com programas que estão dando
certo e acelerando a imunização, como o Vacinação
de Domingo a Domingo e
o Corujão da Vacina. Contamos muito com o apoio
e parceria dos municípios
para fazer chegar a vacina
a todos os paranaenses com
mais de 18 anos até setembro”, afirmou o governador.
Como exemplo, ele cita
a média de aplicações da
semana passada: 54,8 mil
imunizações por dia. Somente na terça-feira (8) foram administradas 84.218

doses, o melhor resultado
em um único dia desde 26
de abril. O recorde de aplicações diárias no Estado
foi batido em 22 de abril,
quando 174.674 pessoas
receberam o imunizante.
A agilidade da vacinação também foi percebida
durante o último final de
semana. O levantamento
semanal da Secretaria de
Estado da Saúde de doses
aplicadas aos sábados e
domingos registrou recorde
nos dias 12 e 13 no Paraná,
com mais de 87 mil vacinas
aplicadas em 124 municípios do Estado.
O calendário comple-

to com a expectativa de
vacinação, de acordo com
a idade e em ordem decrescente, será divulgado
ao longo da semana pela
Secretaria de Estado da
Saúde.
VACINÔMETRO
Até o início da tarde
desta segunda-feira (14),
4.499.762 imunizantes
tinham sido aplicados no
Estado, com 3.237.172
paranaenses que receberam a primeira dose, 30%
da população do Estado, e
1.262.590 (12%) de pessoas que completaram o ciclo
vacinal com as duas doses.

Governo do Paraná prorroga Estado de
Calamidade Pública até 31 de dezembro
Curitiba - O Governo do Estado
encaminhou à Assembleia Legislativa ontem o decreto 7.899/2021,
que prorroga até o dia 31 de
dezembro o prazo de vigência do
Estado de Calamidade Pública
para enfrentamento e resposta à
pandemia do novo coronavírus.
Para ter validade, o documento
terá que ser homologado pelos
deputados.
De acordo com o texto, a medida é necessária, mesmo com o
avanço da vacinação em todo o
Estado, para enfrentar o atual momento, que registra acréscimo no
número de infectados e aumento
da taxa de ocupação de leitos

públicos e privados de Unidade
de Terapia Intensiva, que chega
a 96%.
Desde o início da pandemia, o
Estado acumula 1.146.320 casos
confirmados e 28.049 óbitos. Nas
últimas 24 horas foram confirmados mais 2.684 casos e 73 mortes
em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.
O reconhecimento de Estado
de Calamidade Pública flexibiliza questões orçamentárias e
administrativas para assegurar os
recursos necessários para áreas
prioritárias como a Saúde. Dessa
forma, investimentos previstos no
orçamento para outras áreas po-

dem ser redirecionados para fazer
frente à crise sanitária, econômica
e social decorrente da pandemia,
sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
A prorrogação também permite a continuidade de diversos
contratos emergenciais firmados, principalmente, pela Secretaria estadual da Saúde, para
viabilizar medidas de prevenção
e enfrentamento da pandemia,
que teriam de ser encerrados
com o fim da vigência do estado
de calamidade pública. O decreto
estadual entra em vigor assim
que for aprovado pela Assembleia
Legislativa do Paraná.

Espírito Republicano
• Eliseu Auth

Ministro da Saúde diz
que vacinará Bolsonaro
‘quando ele assim desejar’
O ministro da Saúde Marcelo Queiroga afirmou nesta
segunda-feira (14) que irá vacinar o presidente Jair Bolsonaro
contra a covid-19 “quando ele assim desejar”. Hoje, Queiroga
participou de ação simbólica em Brasília e aplicou doses da
vacina no ministro de Relações Exteriores, Carlos França, e
no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. “O
presidente sempre brigou pela liberdade das pessoas. O nosso
governo é um governo liberal que defende o direito à liberdade, o direito às escolhas e na hora que o presidente se sentir
confortável, ele vai tomar a decisão dele”, afirmou Queiroga
na saída do Ministério da Saúde nesta tarde.
Crítico da imunização, na semana passada Bolsonaro repetiu
que seria o último a se vacinar contra covid-19 e que daria
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• (Eliseu Auth
é promotor
de justiça
inativo,
atualmente
advogado).

Não se trata de saudosismo. É constatação.
Alguns perderam a noção de respeito e sacralidade
em relação às instituições de Estado na República. Há uma banalização em xingamentos pouco
civilizados a elas e a membros seus cuja ação ou
decisão possa desagradar a algum desses intolerantes. Vamos combinar: não é civilizado que o líder
do governo ataque o Supremo com insinuação de
não cumprir decisão sua. Isso foi registrado pelo
Estado de São Paulo, folha A8, de 09.06 corrente.
Oh! Tempos! Oh! Costumes! diria Cícero.
Isso é mais sério que parece. Algumas pessoas com funções de poder, querem se adonar do
Estado e das suas instituições, botando-os a serviço
de interesses. Isso tem nome. É vezo autoritário
que precisa ser contido com a ciência do Direito
que desenha o arquétipo do Estado que temos.
Nos postulados sobre os quais o Direito repousa, o
mais elementar refere que o poder nasce do povo
e só admitirá um império: o da lei. Já houve quem

atribuísse a origem do poder a Deus, ao Estado ou ao
soberano, dando origem às mais abjetas e variadas
formas de opressão.
Nesse diapasão, definido o Estado como a
instituição incumbida de promover a defesa social
e o bem estar dos cidadãos que o conceberam,
criaram e mantém, impõe-se que seus cargos e
funções também estejam protegidos dentro do mais
transparente e apurado espírito republicano. Na
prática, isso impõe uma quarentena razoável que
precisa ser posta em lei, a qualquer funcionário
ou servidor público que queira ser candidato a um
cargo eletivo. Dessa forma o exercício de funções
ou cargos públicos na República não podem e nem
devem privilegiar quem quer que seja, em disputas
eleitorais. Isso se chama Espírito Republicano.
(Eliseu Auth é promotor de justiça inativo,
atualmente advogado).

Cidade
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IOPORTUNIDADE

Em parceria com Estado, Prefeitura
oferece castração para mais de 450 animais
Umuarama - A Secretaria
d e Estado do Desenvolvim ento Sustentável e do
Turismo (Sedest) divulgou
o cronograma de execução
d o Programa Permanente
d e Esterilização Cirúrgica
de Cães e Gatos (Castrapet
Paraná), com apoio da Unid ade Móvel de Esterilizaç ão e Educação em Saúde
(UMEES). Em Umuarama,
assim como nos demais municípios a serem atendidos,
s erão castrados animais a
partir dos quatro meses de
i dade até no máximo oito
anos, de ambos os sexos.
Os procedimentos cirúrg icos serão realizados em
estrutura que será montada
na quadra da Escola Municipal Senador Souza Naves,
de 30 de junho a 8 de julho
( com exceção do domingo,
04/07), das 8h às 15h, até o
limite 457 castrações. Serão
a gendados 85 animais por
d ia, até o máximo de 680.
Os cadastros que excederem
o limite serão inclusos em
uma lista de reserva.
P ara fazer o cadastro o
tutor do animal deve ir até a
Diretoria do Meio Ambiente,
n a Prefeitura com docum entos onde serão coletad os endereço, documentos
p essoais e comprobatórios

Os procedimentos cirúrgicos serão realizados em eﬆrutura
q ue será montada na quadra da Escola Municipal Senador
Souza Naves, de 30 de junho a 8 de julho

em caso de vulnerabilidade
s ocial (Bolsa Família, ficha
d o CRAS, tarifa social em
c ontas de energia ou água
e esgoto), além da assinat ura obrigatória do termo
d e responsabilidade pela
c astração. Não serão feitos
cadastros por telefone, apenas presencialmente.
É importante que o agend amento de cirurgias siga a
capacidade estabelecida pela
e mpresa contratada, totaliz ando 85 animais/dia, entre
machos e fêmeas, conforme o
seguinte cronograma: 8h – 20

f elinos (machos e fêmeas);
9 h – 15 felinos (machos e
fêmeas); 10h30 – 15 cães machos; 13h – 10 cães fêmeas;
14h – 10 cães fêmeas; 15h – 10
cães fêmeas; 15h – cinco cães
m achos. “Os tutores devem
f icar cientes de que animais
e xcedentes serão atendidos
apenas se houver desistência
o u reprovações nos exames
pré-anestésicos”, acrescentou
o diretor de Meio Ambiente da
Prefeitura, Matheus Michelan
Batista.
Os tutores devem chegar
à Escola Souza Naves com

15 minutos de antecedência
a o horário agendado para a
c irurgia, para conferência
d e cadastro e demais orientações. Ao efetuar o cadastro
d e tutores com mais de um
animal é importante observar
os horários distintos para cães
e gatos. “Se um mesmo tutor
e stiver cadastrando cães e
g atos, deve se atentar à diferença de horário, para que
esteja ciente sobre os horários
d o jejum, a fim de que nenhum animal seja reprovado
na avaliação clínica por falta
de jejum”, acrescentou.

Critérios
O s critérios definidos
p elo município foram: 1º)
E m parceria com a Saau
( Sociedade de Amparo aos
A nimais de Umuarama),
o município recolherá anim ais de rua para que sej am realizados os cuidados
p ré e pós-operatórios; 2º)
A tendimento para animais
d e famílias em situação de
v ulnerabilidade social que
possuam mais de um cão ou
gato na residência, com preferência para a castração de
f êmeas; e 3º) Serão priorizados de maneira igualitária
os loteamentos de interesse
social no município.
S alienta-se o cumpri-

m ento dos decretos de
combate à Covid 19, sendo permitido apenas um

tutor por animal, de posse
de seus documentos pessoais.

ORIENTAÇÕES OPERATÓRIAS
Quando o animal é submetido a um procedimento anestésico-cirúrgico é importante algumas
orientações: é importante que o pet esteja com
a s vacinas em dia, em jejum alimentar por no
mínimo seis horas (no máximo 12) e pelo menos
h á quatro horas sem beber água; dê banho no
animal um dia antes da cirurgia e leve-o ao local
de castração de forma segura (com guia, coleira
ou em caixa de transporte e se necessário com
focinheira); mantenha o bicho em local arejado
a té o início do procedimento, pois ele passará
por avaliação clínica e se for considerado inapto
a cirurgia não será realizada.
D urante o procedimento, o tutor deve perm anecer no local. Será distribuída medicação
pós-operatória e orientações para administrá-la.
A pós o retorno da anestesia os animais podem
ficar confusos e não reconhecerem seus donos,
p ortanto tenha cuidado para evitar mordidas
involuntárias e não os deixe sem supervisão até
que o comportamento se normalize. Eles também
podem andar de forma descoordenada e devem
ser mantidos aquecidos.
N ão permita que seu animal lamba a ferida
c irúrgica. Para tanto mantenha-o com o colar
e lisabetano ou com a malha de proteção até a
retirada dos pontos. É importante limpar a ferida
diariamente com água e sabão.

Mais de dois mil umuaramenses foram vacinados contra covid no fim de semana
U muarama - A Secretaria Municipal de Saúde
v acinou mais de 2 mil
u muaramenses contra o
c oronavírus, no último
f inal de semana. Num
e sforço para acelerar a
v acinação, com as doses
recebidas nos últimos dias,
f oram disponibilizados
pontos de vacina nas UBS
J ardim Cruzeiro e San
R emo, no sábado (12),

e no Jardim Cruzeiro no
domingo (13).
Das 8h às 12h de sábado foram vacinados profissionais e trabalhadores da
educação de 35 a 59 anos
(professores e funcionários
d e creches, pré-escolas,
ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante, ensino superior
e Educação de Jovens e
Adultos), e a população em

geral de 55 a 59 anos (primeira dose). No domingo
a Secretaria de Saúde
m anteve a vacina para a
população de 55 a 59 anos
d as 8h30 às 11h30, com
distribuição de senhas.
No sábado foram aplicadas 822 à população e
738 doses para trabalhadores da educação, já no
domingo foram 492 doses
ao público em geral, tota-

l izando 2.052 doses nos
dois dias. De acordo com
o “Vacinômetro”, seguindo as diretrizes do Plano
N acional de Imunização
( PNI), até esta segunda-

feira (14) a Secretaria de
S aúde vacinou 35.258
u muaramenses com a
p rimeira dose da vacina
contra Covid-19 e 14.523
pessoas já completaram o

e squema com a segunda
d ose. O cronograma de
v acinação é divulgado
diariamente pela imprensa e nas redes sociais do
município.

Momento de estudo e planejamento
orienta professores da rede municipal
Umuarama - Os profess ores da Rede Municipal
d e Ensino de Umuarama
participaram, no último sábado (12), do evento online
“Estudo e Planejamento”,
organizado pela Secretaria
M unicipal de Educação
para formação continuada
d os docentes. Os estudos
foram realizados em duas
partes – uma em parceria
com a Universidade Paran aense (Unipar) e outra
c om os professores Flávio
R odrigues de Oliveira e
A ugusto Moretti, de uma
empresa especializada em
Tecnologias e Educação.
Na Unipar, a condução
foi das professoras Lucyelena Picelli e Analides Flávia,
q ue realizaram a live “O
brincar em tempos de Ensino Remoto”. A formação
a bordou aspectos teóricos
e práticos do brincar para
c rianças da Educação Infantil, Ensino Fundamental
e EJA (Educação de Jovens
e Adultos), principalmente
n esse cenário delicado
e m que esses grupos não
estão tendo o contato social
presencial para realizar as
brincadeiras e jogos.
As professoras relembrar am jogos e brincadeiras
q ue podem ser realizados
facilmente nas aulas on-line, contribuindo para o desenvolvimento infantil sem
que a criança precise ficar
muito tempo exposta à tela
do celular ou computador.
“ Os docentes interagiram
com as brincadeiras e jogos
a presentados e valorizar am ainda mais a arte do
b rincar com um recurso
s ignificante que deve ser

p rivilegiado diariament e nas aulas, mesmo em
tempo de ensino remoto”,
destacou a secretária municipal de Educação, Maur iza de Lima Menegasso,
que participou da abertura
dos estudos.
N a segunda parte, os
p rofessores Flávio Rodrigues de Oliveira e August o Moretti – da empresa
C oted, especializada em
Tecnologias e Educação –,
que ofertam uma formação
contínua ao longo de 2021
em parceria com a Secretaria de Educação, deram
continuidade aos estudos,
f ocando na utilização de
ferramentas digitais. “Essa
p arceria contribui com o
d esenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades
d igitais dos docentes da

rede pública municipal de
ensino”, lembrou Mauriza.
No dia 12, os docentes
acompanharam a formação “Jamboard – Uma ferramenta do Google Meet”.
Nesse encontro virtual, os
p rofessores conheceram
e sse recurso digital que
p oderá promover maior
i nteratividade nas aulas
c om ensino remoto. Os
professores da Coted demonstraram ao vivo, com
a participação especial
d e duas professoras da
rede, como atividades que
fazem parte da rotina dos
b locos de atividades dos
e studantes podem ser
c omplementadas com
p ropostas de atividades
desenvolvidas no quadro
J amboard, disponível no
Google Meet.

MAIS INTERAÇÃO
M uitos exemplos foram desenvolvidos
pelos instrutores como sugestão de atividades
q ue podem enriquecer a prática pedagógica
d os docentes, tais como jogos online, o jogo
d a memória, bingo e labirinto, todos pelo
Jamboard. A partir do material disponibilizado
aos estudantes de toda a rede municipal, atividades interativas foram sugeridas. “Por meio
da ferramenta Jamboad, o professor (a) e os
estudantes podem interagir simultaneamente
com o conteúdo estudado nas aulas através do
Google Meet”, completou a coordenadora geral
de Educação, Elisângela Reis.

Umuarama Country Clube comemora hoje seu aniversário de 58 anos com infraeﬆrutura
invejável

Umuarama Country Clube
comemora hoje 58 anos de história
Umuarama - Reconhec ido por celebrar festas
memoráveis em Umuarama, o Umuarama Country
Clube (UCC) comemora
hoje seu aniversário de 58
a nos e neste período da
história o clube caminha
c om o desenvolvimento
da cidade e seu povo.
S endo um dos mais
tradicionais clubes da região, os eventos e bailes do
C ontry Clube marcaram
geração e continuam reunindo amigos e familiares.
São anos de envolvimento
com a comunidade levando cultura e lazer.

N esta data comemorativa, o presidente Célio
J osé Lopes ressalta que
o principal objetivo do
Umuarama Country Club e é proporcionar bem
- estar, lazer, recreação,
esportes, cultura e entret enimento de excelente
q ualidade, desta forma,
buscando a satisfação dos
associados.
“ O Country Clube de
U muarama desenvolve
a cada dia melhorias em
suas atividades, oferecendo mais qualidade de vida
p ara seus associados”,
ressaltou o presidente.

O UCC é um dos
c lubes mais bonitos
d o Noroeste do Par aná, como também,
está situado em pleno
c entro de Umuaram a, com um valioso
patrimônio dotado de
piscinas, moderno salão social, áreas esport ivas, bar executivo,
restaurante, saunas e
muito mais.
A comunidade de
U muarama parabeniza
o Umuarama Country
Clube por mais anos permeando a história do povo
de Umuarama e região.

Súmula de RequeRimento de licença de opeRação
A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA IVAÍ S.A. (IE IVAÍ), inscrita no CNPJ/MF sob número
28.052.123/0001- 95 torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Operação
para Subestação 252kV Guaíra, instalada no município de Guaíra. Não foi determinado
estudo de impacto ambiental.

Uma tradição do UCC é a promoção do belíssimo Réveillon que atrai grande público
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Escrito apenas ontem...

Das redes

A função correta de um amigo consiste em apoiar-te
quando erras. Infelizmente, a maior parte das pessoas
só está do teu lado enquanto permaneces no caminho
certo.
- Mark Twain.

Daquela turma das redes que zoa tudo:
- Meu maior medo de pegar piolho hoje em dia é ir
à farmácia comprar Ivermectina e me passar por
imbecil...
Ô raça!

Aragão Filho

Prefeitura de Francisco
Alves paga hoje a 1ª
parcela do 13º salário
aos servidores

Prefeito Cabelo do Povão diz que as contas da Prefeitura
em dia ajuda manter a folha de pagamento em dia e
adiantar parte do 13º salário

Francisco Alves – Com o propósito de valorizar
os servidores públicos municipais, respeitando
os seus direitos e, objetivando principalmente,
aquecer a economia local, a Prefeitura de Francisco
Alves realiza nesta terça-feira (15/06/2021), o
pagamento da primeira parcela do 13° salário.
São 304 servidores ativos e inativos que possuem
o privilégio de receber o adiantamento que terá
um valor global de R$ 334.306,11.
O prefeito Liomar Mendes Lisboa, o popular
Cabelo do Povão, diz que mesmo diante de toda
di�iculdade enfrentada pelo país, o município
possui a capacidade de realizar o pagamento da
primeira parcela do 13° salário com antecedência
por anos seguidos, devido ao excelente
planejamento �inanceiro e uma administração
com responsabilidade, já que o pagamento poderia
ser feito até o mês de novembro.
“A retenção de despesas é um dos fatores que
ajudam na economia para mantermos a folha
de pagamentos em dia e adiantar a parcela do
bene�ício”, diz Cabelo o prefeito do povão, que vem
priorizando essa causa durante o seu mandato.
Governo Municipal “ O povo no poder ”.
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Coxa

Rico isento

Meu velho companheiro dos bons
tempos de política estudantil,
Juarez Moraes e Silva, primeiro
vice-presidente do Coritiba, assume
interinamente a presidência do clube
na ausência do presidente eleito,
Renato Follador Junior, impedido por
doença.
Boa sorte ao amigo, visto que a situação
do Coxa exigirá dele competência e
muita sorte.

As 55 maiores
corporações dos
EUA não pagaram
imposto de renda
corporativo federal
no ano passado, mas
gastaram quase US$
450 milhões em lobby.
A lista dos bilionários
que não pagam
impostos tem Jeff
Bezos, fundador da
Amazon, Elon Musk,
da Tesla, Bill Gates,
da Microsoft, Warren
Buffett, da Berkshire
Hathaway.
Deve ser horrível
viver em um país
onde os muito
ricos não pagam
impostos enquanto
os assalariados
sustentam a máquina.

Queixa

Celso Pozzobon disse ontem que
perdeu a paciência com a agressividade
de internautas e pretende chamar um
por um as falas na Justiça.
Já andou registrando queixa contra
algumas dezenas deles por postagens
eivadas de adjetivos pesados.
Sustentou que é inocente e que não
sabe ainda do que é acusado.
Depois de livre da situação, pretende
botar a lei atrás de quem, segundo ele,
abusa do direito de expressão.

Voltando
Agora foi a vez do jornal O Globo incluir
Beto Richa entre os políticos que estão
ganhando folego com a as�ixia da Lava Jato.
É citado em reportagem ao lado de Lula,
Michel Temer e outros que podem disputar
eleição em 2022.
Lembra do jingle de campanha “é o Beto,
é o Beto, é o Beto”?
Pois então, é o Beto!

Trilha sonora

Diretores e conselheiros do HCC

O novo presidente Angelo Rossi

Eleita nova
diretoria do
Harmonia
Clube de Campo

O vice-presidente Valcir Cardoso

Em eleição realizada no
domingo passado, seguindo as
recomendações da Saúde e com
autorização da Vigilância Sanitária,
foi eleita a nova diretoria do
Harmonia Clube de Campo de
Umuarama que teve chapa única.
O novo presidente é Angelo
Rossi, que já presidiu o clube e
agora terá como vice-presidente
Valcir Francisco Cardoso. Também
foram eleitos os demais diretores,
Conselho Deliberativo e Conselho
Fiscal. O atual presidente Roberto
Bitencourt transfere o cargo no
�im do mês.

A coluna foi escrita ao som de Raul de
Souza, que foi vencido por um câncer
neste domingo.
Raul estava na França de onde seguia com
respeitada carreira internacional.
Raul de Souza inventou o que ele chamou
de ‘souzabone’”, o trombone adaptado
com quatro pistões - um normal tem
três, que só ele conseguia tirar o mais
apurado som.

Papo rápido
- Dória disse que lhe pareceu muito apropriado o nome
do passeio de motocicleta de Bolsonaro ser “Acelera para
Cristo”...
- Dória, até quando acerta está errado...

Do Marvadão

Petistas: “Ah, mas e o Bolsonaro?”
Bolsonaristas: “Ah, mas e o Lula?”
Baixo nível de debate é isso aí! Relativismo e reducionismo.
- Celso Ribeiro.

Menos humor

Carlos Alberto da Nóbrega acredita que o politicamente
correto vai matar o humor na TV aberta.
Na TV fechada há mais liberdade para fazer e dizer coisas,
já na TV aberta a coisa está apertando.
Qualquer coisa fora do tom e lá vem processo...

Metafísico

Que problema poderia haver no voto auditável?
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Prefeito Baraldi, presidente da Coopeler Manuel Gouveia e outras lideranças na entrega
dos veículos
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Equipamentos também foram entregues para a Cooperativa

ISÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Cooperativa Coopeler recebe investimentos
de mais de R$ 800 mil na frota e equipamentos
S ão Jorge do Patrocín io - Na tarde da última
quarta-feira dia 09, na sede
d a Cooperativa Coopeler,
aconteceu a entrega de dois
caminhões baús refrigerad os que serão utilizados
p ara o transporte do leite
e mbalado produzido pela
própria cooperativa.
Um caminhão no valor
t otal de R$ 310.750,00
sendo, R$ 310.375,00 atra-

vés do apoio do Deputado
Federal Aroldo Martins e
R $ 375,00 de contra partida do município. O outro
c aminhão, no valor total
d e R$ 325.100,00 sendo,
R$ 324.700,00 através do
apoio do Deputado Federal
Hermes Parcianelo, o Frangão, e R$ 400,00 de contra
partida do município.
Foram entregues tamb ém, numa outra opor-

t unidade alguns equipam entos no valor total de
R $ 229.369,00 sendo, R$
2 24.554,08 através do
a poio do Deputado Feder al Evandro Roman e R$
4.814,92 de contra partida
do município.
O s equipamentos adquiridos foram um tanque
p rocessador para iogurte,
IOGURTEIRA no valor de
R$ 42.570,00, uma câmara

f rigorífica no valor de R$
28.999,00, uma separadora
centrífuga no valor de R$
7 0.000,00 e um gerador
de energia no valor de R$
87.800,00.
Esteve presente na entrega o prefeito José Carlos
Baraldi juntamente com o
vice-prefeito Ronaldo Tinti,
o presidente da Cooperativa
Coopeler Manuel Gouveia,
o secretário de Agricultu-

ra, Fausto Paulin, o chefe
R egional de Umuarama
d o IDR-PARANA Jaime,
m embro do IDR-Paraná
Rafael, o presidente da Câmara Municipal, vereador
Dimas, os vereadores Iago
dos Santos, Ailson Picareta,
Valdir Spanhol e alguns
produtores que fazem parte
da cooperativa.
O presidente da Coopeler, Manuel Gouveia, agra-

d eceu os investimentos e
d estacou a importância
d o reforço para manter a
estrutura da cooperativa. O
p refeito Baraldi acrescentou que a Coopeler é hoje
u m grande empreendimento do município e merece todos os investimentos
para continuar crescendo e
ajudando os produtores de
leite de São Jorge e toda a
região.

Comitiva da Prefeitura e Cohapar visita A comemoração da Semana do
construção de casas em Cafezal do Sul Meio Ambiente em Maria Helena

Prefeito Juninho, vice Minoru, equipe da Cohapar, vereadores e outras lideranças na visita
ao diﬆrito

C afezal do Sul – Uma
c omitiva de Cafezal do
Sul, formada pelo prefeito
J uninho, o vice Minoru,
o vereador Lapinha, o sec retário de Obras, Elton
C ustódio, a secretária de
A ssistência Social, Maria
Diniz, a secretaria de Planejamento, Cláudia Toinko,
o engenheiro do município
Luiz Eduardo, a psicóloga
J aqueline Estephani e a
a ssistente Social, Adriana
O lmo do CRAS acompanhou na manhã de sextafeira passada (11) o chefe
regional da COHAPAR Raim undo Afonso Andrade
e outras autoridades em
visita à construção de casas
p opulares no distrito de
Jangada.
Também estiveram na
v isita o coordenador da
C OHAPAR em Umuaram a José Evangelista de
Albuquerque, o engenheiro
c ivil da COHAPAR em
U muarama Silvio Rodack i, a assistente social da
COHAPAR Mari Teresinha
Sisti Dal Ponte, o chefe regional da SEJUF Francisco
J osé Bochi, o engenheiro
José Antônio Gugelmin, a
c oordenadora salva guard as ambientais Patricia
Cherobin, ambos também
da SEJUF. Esteve presente
t ambém o engenheiro da
c onstrutora responsável
pela obra, Tibor do Valle e
Lucas Andrade Teixeira da
empreiteira.

Várias foram as atividades em favor do meio ambiente em Maria Helena

Vários técnicos e lideranças participaram da visita técnica

O grupo esteve na obra
do Programa Nossa Gente
n o distrito de Jangada,
onde está sendo finalizada
a construção de 10 casas
p opulares para famílias
em situação de vulnerabilidade.
A visita é feita regularm ente pela equipe com
o objetivo de verificar o
a ndamento das obras,

v istoriar instalações, uso
e suprimento de EPI’s,
b ebedouros, marmiteiros,
m edidas de segurança no
c ombate e prevenção à
p andemia, gerenciament o de resíduos seguindo
a s normas de proteção
a mbiental e orientar os
responsáveis locais quando
e ncontradas questões a
serem resolvidas.

M aria Helena - A Sec retaria da Agricultura e
M eio Ambiente está final izando a comemoração
d a Semana Mundial do
M eio Ambiente. Durante
d uas semanas a cidade
esteve envolvida em várias
atividades e iniciou com a
publicação do Vídeo “Um
d ia de Gari”, que contou
c omo é a atividade deste
profissional tão importante
e m nossas vidas e que
mantêm a cidade sempre
limpa.
E m parceria, outras
a tividades foram desenvolvidas pelas Professoras
da Escola Municipal Nossa

Senhora das Graças, onde
d esenvolveram diversas
a tividades lúdicas como:
v ídeo interativo sobre o
projeto Papa Pilhas; Separação correta dos materiais
recicláveis; Declamação de
poema ambiental; Confecções de materiais interativos com os alunos da rede
m unicipal de Educação
(sede e Distrito de Carbonera).
E o prefeito Marlon
Rancer convida a população para aderir ao Projeto
“Compromisso Ambiental”
c om ações em prol do
m esmo. “Seguimos assim
com a Campanha de coleta

de material eletrônico e a
C ampanha de Coleta de
óleo de Cozinha, orientando para o descarte destes
materiais de forma correta”, disse.
F inalizando este grand e evento, Maria Helena
esteve com toda a equipe
d a Secretaria da Agricult ura e Meio Ambiente no
D rive thu de entrega de
mudas nativas frutíferas e
de lei. “Assim, encerramos
a comemoração da semana
c om grande alegria. Mas
o trabalho continua semp re em prol da proteção
a mbiental!”, concluiu o
prefeito.
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IEM UMUARAMA

Com pequenas aglomerações recorrentes, Vigilância
fez mais de 60 orientações no ﬁm de semana
N as operações integ radas de fiscalização
a o cumprimento dos
d ecretos municipais e
e staduais com medidas
de enfrentamento à pandemia de Covid-19, realizadas no final de semana,
t êm sido recorrentes as
p equenas aglomerações
de pessoas pelas ruas da
cidade.
E ntre sábado e domingo (13 e 14/06) foram
mais de 60 orientações e
d ispersões de grupos de
p essoas. Como as recom endações são rapidam ente atendidas, nesse
caso não são feitas notificações.
N o sábado o saldo da
o peração, que envolve
fiscais da Vigilância Sanitária, agentes da Guarda
Municipal de Umuarama
e policiais militares, foi
c inco infrações a cidadãos consumindo bebida
alcoólica em via pública e
circulando sem máscara,
uma lanchonete foi notificada por manter mesas
na calçada e duas festas
autorizadas foram denunciadas, porém já haviam

Denúncias por desrespeito às normas de enfrentamento ao coronavírus devem ser feitas ao telefone 153

sido encerradas durante
a fiscalização – isso além
d as 60 orientações em
vias públicas.

J á no domingo foram
t rês notificações a rest aurantes por atender em clientes no balcão

( pelo decreto atual, os
e stabelecimentos podem
a tender aos domingos
a penas por delivery) e

Ação integrada resulta na apreensão de
contrabando avaliado em R$ 5 mi em Iporã
U ma ação integrada
entre as forças de segur ança resultou em uma
apreensão milionária na
z ona rural de Iporã durante a tarde de sábado
(12). Foram apreendidos
u ma carreta e cerca de
2 mil caixas de cigarros
p araguaios, deixando
um prejuízo estimado em
R$ 5 milhões aos cofres
d o crime organizado da
região, segundo a Polícia
Militar.
Segundo a PM, equipe
disque denúncia da Polícia Federal em Guaíra recebeu informações sobre
m ovimentação intensa
d e criminosos nas imediações de uma mata de
e ucalipto na zona rural
d e Iporã, a 50 km de
Umuarama.
Ainda segundo a PM,
imediatamente foi criada
u ma força tarefa com
o bjetivo de aprofundar
a ocorrência e confirm ar a veracidade dos

informes. A Polícia Civil
iniciou uma varredura na
r egião e pediu apoio da
equipe da Polícia Militar
d e Iporã para de modo
i ntegrado fechar as diversas estradas rurais da
localidade.
S egundo a PM, em
o utra frente, equipe da
Polícia Federal, BPFron
e Exército Brasileiro fe-

charam os outros flancos
e assim foram realizadas
b uscas na região com
a poio aéreo do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), da Polícia Civil, até que localizaram o
depósito, em meio a uma
plantação de eucalipto.
De acordo com a PM,
no local foram apreendidos uma carreta Scania

t otalmente carregada
com aproximadamente
1 .000 caixas e aproximadamente mais 1.000
c aixas também de cigarros paraguaios que
se encontrava no chão.
Os materiais apreendidos foram encaminhad os para a Delegacia
d e Polícia Federal em
Guaíra.

PF apreende 35 kg de pasta base de
cocaína avaliada em R$ 1 mi, em Guaíra
A Po l í c i a Fe d e r a l
a preendeu aproximadamente 35 quilos de pasta
b ase de cocaína na tard e de sexta-feira (11). O
e ntorpecente foi encont rado dentro do tanque
d e combustível de um
v eículo Ford/Focus, após
minuciosa revista realizada pela equipe policial. A
a preensão está avaliada
em cerca de R$1milhão.A
informação foi divulgada
n a tarde desta segundafeira (14).
Segundo a PF, o veículo

e ra conduzido por uma
mulher de 34 anos, acomp anhada do filho de 18
anos. A suspeita informou
que pegou o entorpecente
em Pedro Juan Caballero,
n o Paraguai, e que seu
destino final seria uma cidade no norte do Paraná,
segundo a PF.
De acordo com a Polícia
Federal a mulher foi presa
p or tráfico internacional
de drogas e encaminhada
p ara delegacia de PF de
Guaíra, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Casal é preso em Guaíra com caminhonete
roubada pouco antes em Cruzeiro do Oeste
U m casal foi preso
e m flagrante pela Políc ia Rodoviária Federal
(PRF) no início da tarde
desta segunda-feira (14)
e m Guaíra horas após
r oubar a caminhonete
C hevrolet S10 em Cruzeiro do Oeste.

O veículo foi recuperado
cerca de um minuto após
a Polícia Militar informar
a PRF sobre o assalto. A
caminhonete teria acabado de passar em frente ao
p osto de fiscalização em
d ireção ao Mato Grosso
do Sul quando os policiais

foram avisados do roubo e
na sequência conseguiram
f azer a interceptação e
d eter os suspeitos, um
homem de 28 anos e uma
mulher de 23 anos.
S egundo a Polícia Mil itar os criminosos invad iram a residência, por

v olta das 6 horas desta
segunda-feira, renderam a
vítima e fugiram levando a
caminhonete. Somente por
volta das 13 horas a vítima
conseguiu se libertar e avisar a PM, que de imediato
e ntrou em contato com a
PRF em Guaíra.

houve uma dispersão de
cidadãos aglomerados em
via pública.
N a sexta-feira (11),

f oram 40 orientações e
d ispersões de pequenas
aglomerações. Dois bares
f oram notificados por
a tendimento ao público
além do horário estabelecido pelos decretos e duas
lanchonetes foram infracionadas pelo consumo de
b ebidas fora do horário
autorizado – conforme os
decretos, está proibida a
venda de bebida alcoólica
entre as 20h e as 5h, todos
o s dias, bem com o consumo em locais públicos.
A Guarda Municipal
r ealiza rondas diárias pel as ruas e avenidas mais
m ovimentadas da cidade,
como a Av. Maringá e a Av.
Paraná, onde a situação tem
s e mantido tranquila. Às
vezes é observado consumo
de bebidas nas imediações
do Lago Aratimbó, bairros e
praças da periferia. A maior ia dos estabelecimentos
t êm respeitado horários e
recomendações e os pequenos grupos são orientados
e dispersados. Denúncias
por desrespeito às normas
de enfrentamento ao coronavírus devem ser feitas ao
telefone 153.

Polícia Civil investiga morte de homem
em frente a mercado em Cidade Gaúcha
A Polícia Civil está investigando o que motivou a
morte de um homem de 41
anos, após ele ser ferido por
d isparos de arma de fogo
e m frente a um mercado,
à s 19h20 de sábado (12),
em Cidade Gaúcha.
A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância da Secretaria Municipal
de Saúde, encaminhada ao
hospital local e na sequência transferida para outra
cidade, mas não resistiu e
f aleceu na madrugada de
domingo (13).
S egundo a Polícia Militar (PM) um homem chegou
a ser detido suspeito de
participar do crime, quando
tentava sair da cidade em
u m carro, em direção a

Nova Olímpia. Um segundo
h omem também já teria
sido identificado, mas não
localizado.
S egundo a PM, popul ares contaram que dois
homens, sendo um armado,
t eriam entrado no estab elecimento e alvejado a
vítima com vários disparos
e fugido em um veículo na
sequência. A PM acionou o
socorro médico e começou
a diligenciar em busca dos
matadores.
D e acordo com a PM,
c erca de 5 minutos após
o s disparos encontrou o
v eículo dos suspeitos na
saída para Nova Olímpia e
após a abordagem, acabou
prendendo o condutor, que
não é habilitado.

Conhecimento ao
alcance de todos
Não é de hoje que os cursos do SENAR-PR são
reconhecidos, dentro e fora do Brasil, por sua qualidade
e poder de transformação. Além de instrutores
qualificados e antenados com a realidade do campo
(muitos deles mestres e doutores), outro ponto forte
destas formações é o seu material didático, construído
com ajuda de especialistas renomados de cada área
do conhecimento e atualizado constantemente para
que os produtores rurais tenham à mão um material
sempre atual.
Agora parte desse valioso material está disponível
a todos os paranaenses que tiverem interesse, a
apenas um clique de distância. O SENAR-PR lançou
recentemente a sua Biblioteca Virtual, para disponibilizar
no seu portal cartilhas de alguns dos cursos ofertados.
Em um primeiro momento foram disponibilizadas
42 cartilhas. Entre os conteúdos disponíveis, estão
materiais de áreas como mecanização, bovinocultura
leiteira, gestão rural, olericultura, produção de grãos,
entre outros. O objetivo é que este acervo cresça
gradualmente, com a inclusão de mais cartilhas.
Hoje o SENAR-PR oferece mais de 300 títulos de
cursos em diversas áreas de atuação no meio rural.
Outra proposta é que este acervo seja disponibilizado
futuramente no aplicativo do Sistema FAEP/SENAR-PR
para smartphones.
A Biblioteca Virtual com as cartilhas do SENAR-PR
pode ser acessada no site do Sistema FAEP/SENAR-PR
(www.sistemafaep.org.br).

sistemafaep.org.br
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Convidado especial

E quem participa hoje do “Minha Receita”, ao lado de
Erick Jacquin é o apresentador Zeca Camargo. O tema
desta semana da atração é a comida alemã. O chef francês
ensina uma receita típica da Alemanha e faz um brinde
à cultura que deu aos brasileiros o hábito da cervejinha.
No ar, a partir das 22h45, na tela da Band.

Vida saudável

Kyra Gracie encantou seus seguidores ao mostrar vídeo
da filha Kyara, ainda bebê, no colo do papai, o ator Malvino
Salvador e comendo brócolis. A esportista aproveitou para
contar que incentiva a alimentação saudável e que isso
é “um ato de amor”. Atualmente, Kyara está com 4 anos.

Áries
Se agir com bom senso, terá êxito em
todas as iniciativas. O clima de amor
na relação a dois vai lhe dar um novo
ânimo. Aproveite para moﬆrar todo o
seu lado romântico e carinhoso.

Unipar oferece
orientação profissional
e de carreira por
meio de projeto de
extensão universitária
Encontros são remotos e gratuitos; inscrições abertas
até o fim de junho
A pandemia acentuou o desemprego e fez com que
muitas pessoas mudassem os rumos do próprio negócio
ou ramo de atuação, principalmente para sobreviver em
meio à crise econômica. No caso dos jovens, a ansiedade
gerada pelo momento, também contribuiu para que as
dúvidas com relação ao futuro profissional aumentassem.

Programas inéditos

A partir de hoje, o “Roda a Roda Jequiti” volta a ser exibido com programas inéditos nas noites do SBT. Durante
a semana, de segunda a sexta-feira, a partir das 20h30, o
responsável pela atração será Luis Ricardo. O apresentador substitui Rebeca Abravanel, que esteve à frente do programa nos últimos anos e atualmente reside nos Estados
Unidos. Já aos domingos, às 19 horas, a atração passa a
ser comandada por Patricia Abravanel, que ficará no lugar
de Silvio Santos à frente do game show. “Gratidão é o que
sinto neste momento. Venho de coração aberto e cheio
de alegria para receber o público nesta nova temporada
do ‘Roda a Roda’”, comemora Luis Ricardo.

O projeto de extensão ‘Orientação Profissional e de
Carreira’, do curso de Psicologia da Universidade Paranaense – Unipar, funciona como um suporte importante
p ara quem enfrenta problemas ligados ao assunto. O
apoio, a acolhida e o atendimento de escuta qualificada
d os alunos do 3º e 5º anos da graduação atuantes no
projeto, têm apresentado resultados muito positivos.

Presente do amado

Casa grande

Gêmeos
Modéﬆia excessiva não combina com
você. Se quiser parecer uma pessoa
comum, é só não exagerar suas qualidades e seus talentos. A vida afetiva
dá sinais de equilíbrio e eﬆabilidade.

Sagitário
Aumentam as perspectivas de sucesso em suas atividades, principalmente
p ara as relacionadas a artes de
alguma forma. Poderá ter a agradável
s urpresa de receber um aumento
de salário.

Câncer
P oderá ter uma grande chance de
a dquirir popularidade e preﬆígio no
meio social e ainda poderá conquiﬆar
o que tanto deseja. Guarde seus
medos para si.

Capricórnio
Alguns problemas complicados poder ão ter soluções hoje. Cuidado para
não assumir responsabilidades além
das suas. Maneire nas atividades para
não ficar eﬆressado.

Leão
É hora de reciclar a vida social. Aproveite para fazer novos contatos e desiﬆa daqueles que não progrediram.
F aça planos ambiciosos. Cuidado
com a preguiça e cumpra suas tarefas
agendadas.

Aquário
O dia vai transcorrer sem novidades,
m as, de repente, algo de novo e
extraordinário poderá mudar a rotina.
Não perca nenhuma chance de progredir. Deixe de lado as inseguranças
e receios.

Virgem
S e agir honeﬆamente terá boas
s urpresas para o dia de hoje. Um
encontro poderá fazer você mudar de
planos. Fique de olho. Vá em frente e
poderá alcançar o que deseja.

Peixes
Bom para as finanças. Aproveite para
negociar e chegar a acordos vantajosos. Não assuma riscos desnecessários. Faça tudo honeﬆamente dentro
do limite do bom senso.

CORAÇÃO INDOMÁVEL – 17h30, no SBT
Lúcia comenta com Ester que vai presentear Maricruz com
uma joia valiosa que será sua perdição. Santa previne Maricruz e
diz que não deve acreditar na amizade de Lúcia. Eusébio comenta
com Maria que os donos da fazenda planejam se livrar de Maricruz
para sempre. Lúcia vai até a cabana procurar Maricruz, mas ela
diz que só volta para a fazenda quando Otávio estiver lá. Dando
seguimento a seu plano, Lúcia oferece uma joia valiosa a Maricruz,
depois a joga na lama, diz que pertencia à mãe de Otávio e que, para
provar o amor que sente por ele terá que pegá-la com os dentes.

Grazi Massafera mostrou aos seus seguidores o buquê
de rosas e bichinho de pelúcia que ela ganhou do namorado, o também ator Caio Castro. A atriz também mostrou
foto do casal em clima de paixão.

É assim que classificam a mansão onde Ísis Valverde
mora no Rio de Janeiro. O luxuoso e confortável imóvel
fica num badalado condomínio no Rio de Janeiro.

Escorpião
Continue determinado a dar continuidade aos seus planos para o futuro.
Mas não pense que poderá manipular
as pessoas de acordo com seus interesses. Felicidade no amor.

Novelas – 15/06/2021
(ATENÇÃO: OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS)

Bom de ver

L udmilla presenteou sua amada Brunna Gonçalves
c om colar de diamantes mais pingente cravejado das
m esmas pedras, no formato dono nome dela. Lindo.
Quem pode, pode!

Touro
Prossiga com seus planos acreditando que alguns dos seus sonhos eﬆão
preﬆes a se tornar realidade. Fuja da
influência de gente pessimiﬆa e mal
humorada. É hora de sonhar alto.

De acordo com a professora que coordena as atividades, a psicóloga Maria Adelaide Pessini, os encontros
são on-line, em grupo e totalmente gratuitos. Para participar, os interessados devem preencher um formulário
no link https://bityli.com/qdmug, até o dia 30 de junho.
No encontro, poderão conversar e trocar ideias sobre as
escolhas profissionais, ingresso e reinserção no mercado
de trabalho.

Lídia Brondi reapareceu em foto, ao lado do marido,
o ator Cássio Gabus Mendes, com declaração de amor
dele em homenagem ao Dia dos Namorados. Lídia Brondi
abandonou a carreira de atriz na década de 1990 e posteriormente formou-se em Psicologia, profissão na qual atua
até hoje. Lembrando que são raríssimas as aparições públicas do casal; eles se mantêm bem longe dos holofotes.

Comemorando o amor

Libra
S e você busca uma promoção no
trabalho, aproveite as bênçãos do dia.
Seja mais ousado e se libere dos limites e dos medos. Cuidados com sua
aparência devem ser intensificados.

Aumentando a família

A atriz Fernanda Machado mora na Califórnia, nos
Estados Unidos desde que se casou com o empresário
americano Robert Riskin, em 2011. O casal tem dois
filhos, Lucca, de 5 anos, e Leo, de 1 aninho. Recent emente, a atriz mostrou fotos das crianças e não
descarta aumentar a família. Para isso, no entanto,
ela gostaria de os pais também se mudassem definitivamente para a Califórnia. “Se a gente convencer
a vovó Nice e o Vovô Nando a ficarem com a gente
pra sempre, eu me animo”, escreveu a atriz.

Notícia triste

A família do diretor da Record
T V, Domingos Fraga, segue de
l uto pelo seu falecimento. Ele
t inha 62 anos, era diretor exec utivo de Jornalismo e estava
internado há três meses, lutando
contra complicações da Covid-19.

Sem comentários!!!

O youtuber e tiktoker Pietro
Guedes presenteou o namorada,
Cinthia Cruz, com um automóvel
Porsche 911 Carrera 4S PDK, ano
2 021, avaliado em aproximadamente 1 milhão e trezentos mil
Reais. O casal apareceu grudadinho e com a chave do “possante”
nas mãos. E falando em Cinthia
C ruz, ela iniciou a carreira em
2013, em “Chiquititas”, interpretando a Cris.

Mais uma criança

Sorocaba, que faz dupla com
Fernando Zor, e Biah Rodrigues
comemoram a gravidez da segunda criança do casal; eles são pais
de Theo, que completou um aninho de vida. E fizeram questão de
compartilhar a felicidade com os
seguidores. Felicidades ao casal!

Vida ganha

S egundo boateiros internac ionais, Rupert Grint, que ganhou fama interpretando o Ron,
m elhor amigo de Harry Potter,
é dono de um império imobiliár io, cujo valor equivale a cento
e cinquenta milhões de Reais.
Tudo resultado de seu trabalho
artístico.

MALHAÇÃO: SONHOS – 17h45, na Globo
Todos aprovam e comemoram o clipe da banda, com exceção
de João. Jade chora durante um ensaio de dança. Marcelo decide
cozinhar para Roberta, que se preocupa com seus sentimentos pelo
empresário. Cobra tenta se reaproximar de Jade. Lírio leva Jade e
Bianca para uma participação na televisão. Jeff afirma que Mari
não irá com a mãe para Joaçaba, mas Gilda e Bete convencem o
rapaz. Jade e Bianca descobrem que Lírio as levou para fazer papel
de figurante em uma novela e ficam furiosas. Heideguer avisa a
Lobão que agenciará um dos alunos de Gael. Bianca e Jade não
conseguem sair da sala onde será exibida a novela.
AMORES VERDADEIROS – 18h30, no SBT
Nelson fica furioso ao ver a amante no hospital e diz a Kendra
que é muita audácia que vá visitar sua esposa quando está esperando um filho dele. Gusmão diz a Aguiar que Nelson e Kendra
d iscutem como se houvesse algo entre eles. Nelson continua
d iscutindo com Kendra e ela afirma que em breve fará o teste
d e DNA e ele terá que assumir a criança. Tomásia recebe uma
carta do sequestrador e ele se faz passar por outra pessoa e ela diz
a Poliana que acredita que ele é um bom homem. Nelson diz a
Kendra que nunca lhe ocultou que era um homem casado e que
sua prioridade era sua família.
A VIDA DA GENTE – 18h20, na Globo
Ana marca um encontro com Rodrigo. Celina se emociona depois de conversar com o pai de seu filho. Ana ignora os conselhos
de Eva. Dora tenta falar com Marcos, mas é impedida por Olívia.
Ana fala para Alice que tentará viver sua história com Rodrigo. Júlia
se entristece com o fim do namoro de Ana e Lúcio. Vitória gosta
dos elogios que Mariano lhe faz. Celina e Lúcio são solidários um
com o outro. Rodrigo e Ana se beijam no local onde começaram
a namorar.
SALVE-SE QUEM PUDER – 19h30, na Globo
Alejandro consegue o telefone do escritório de Agnes na internet
e entrega a Mário, que pretende conhecer as famílias das moças
q ue estavam com Luna no furacão. Júlia aceita o convite para
trabalhar com Alan. Alexia, Kyra e Luna se disfarçam para invadir
a casa de Dominique, mas são flagradas por Zezinho e Ermelinda.
Alejandro se oferece para auxiliar Bel a montar um perfil na rede
social para divulgar seus vestidos. Zezinho e Ermelinda resolvem
invadir a casa de Dominique com as meninas e não percebem uma
luz que começa a piscar na cozinha do imóvel. Dominique recebe
um aviso informando que a porta dos fundos de sua casa está aberta.
CHIQUITITAS – 20h50, no SBT
Dani consegue levar Carol e Fernando até a casa da árvore,
o que gera um clima ruim. Paçoca pega a cachorra Pipoca e diz
q ue toda comida que tiver dividirá com ela. No orfanato, todos
estão tristes por Paçoca ter sumido com a mascote deles. Miguel
acorda na casa de Joaquin e Elisa e conta tudo o que aconteceu
até agora. Paçoca procura por Farofa (que na realidade é Pipoca),
mas não a encontra. Na prisão, uma nova detenta quer saber quem
é a chefe da sela. Todas apontam para Ernestina, que finge ser
Matilde. A nova detenta tenta brigar com Ernestina para disputar
a vaga de líder.
GÊNESIS – 21h00, na Record
Labão recebe Eliézer. Leora é perdoada por Alom. Uriala tenta
seduzir Isaque. Abraão se surpreende com a presença da moça no
quarto do filho. Rebeca se despede de seus pais.
IMPÉRIO – 21h15, na Globo
Cora pensa no sonho que teve com José Alfredo. Maria Marta
c onfirma aos filhos que José Alfredo tem uma amante. Josué
conta ao Comendador o que descobriu sobre Maurílio. Danielle
ouve Maria Marta ao telefone com Maurílio e comenta com José
Pedro. João Lucas flagra Amanda e José Pedro se beijando. Elivaldo
consegue um emprego para Tuane. Reginaldo encontra Karina.
Merival alerta José Alfredo de que ele só ganhará o processo contra Cristina se o resultado do exame de DNA for negativo. Orville
pensa em usar Juliane para se aproximar de José Alfredo. Beatriz
sofre um grave acidente de carro.
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Em estreia na Copa América, Argentina
vacila e empata de novo com o Chile
São Paulo (AE) - O Chile tem se tornado o grande
obstáculo da Argentina
nos últimos anos. Nesta
segunda-feira, não foi diferente. Na estreia das duas
seleções na Copa América,
os chilenos buscaram o
empate por 1 a 1 e resistiram até o fim diante das
investidas de Lionel Messi
e companhia no Engenhão,
no Rio de Janeiro.
A partida marcou a
abertura do Grupo A da
Copa América, que conta
também com Uruguai, Paraguai e Bolívia - os quatro
melhores vão avançar às
quartas de final.
O empate no Engenhão
repetiu o mesmo placar
entre argentinos e chilenos
em jogo disputado há 11
dias, pelas Eliminatórias

da Copa do Mundo. Igualdades têm sido recorrentes
entre as duas seleções nos
últimos anos. Argentina
e Chile decidiram as edições 2015 e 2016 da Copa
América. Em ambas, houve
empate no tempo normal e

vitória e título dos chilenos
nos pênaltis.
Antes de a bola rolar
nesta segunda, a Conmebol
fez uma homenagem a Maradona, falecido em novembro do ano passado. Com
sons e luzes, imagens do

argentino foram projetadas
no gramado do Engenhão.
A entidade pretendia lembrar o ídolo argentino num
grande evento na abertura
da competição, quando a
Argentina estava definida
como uma das sedes da
competição. Mas o país desistiu de receber o torneio,
por causa da pandemia,
e as questões logísticas,
causadas pela mudança
da Copa América para o
Brasil, inviabilizaram uma
homenagem maior.
Quando o jogo começou,
a Argentina esteve longe de
lembrar Maradona. Com
um futebol burocrático, até
dominava o jogo, mais por
conta da postura recuada
do Chile do que por boa
atuação. Messi e Lautaro
Martínez estavam apaga-

dos. Lo Celso e Nicolás
González foram os motores
do time no primeiro tempo.
González criou a primeira boa chance de gol,
aos 15, em finalização rasteira, defendida por Bravo.
A Argentina só começou
a se destacar em campo
quando Messi chamou a
responsabilidade e cobrou
falta sobre a barreira, aos
32, marcando belo gol.
Mais animada, a equipe
argentina quase chegou ao
segundo aos 36, em lance
de Lautaro.
O segundo tempo começou com muitas faltas
e tensão crescente entre os
jogadores dos dois times. O
Chile abandonava a postura retrancada e se arriscava
no ataque. Aos 7, Vargas
teve duas chances em se-

quência para empatar, o
que aconteceu somente
quatro minutos depois.
Vidal sofreu a falta dentro da área e ele mesmo
cobrou a penalidade, confirmada pelo VAR. O goleiro
Martínez pulou no canto
certo e espalmou. A bola
acertou o travessão e, no
rebote, Vargas completou
de cabeça para as redes. Os
argentinos reclamaram de
um suposto toque de mão
na bola do chileno, mas
Wilmar Roldan confirmou
o gol de empate.
Pela segunda rodada,
a Argentina enfrentará o
Uruguai na sexta, no estádio Mané Garrincha, em
Brasília. No mesmo dia, os
chilenos jogarão com os bolivianos na Arena Pantanal,
em Cuiabá

Brasil empata sem gols com Canadá em último amistoso antes dos Jogos Olímpicos
São Paulo (AE) - A seleção brasileira feminina
de futebol empatou sem
gols com o Canadá nesta
segunda-feira, na última
partida antes dos Jogos
Olímpicos de Tóquio. O
amistoso em Cartagena,
na Espanha, foi equilibrado e teve momentos
de domínios das duas
equipes. Foi um teste
importante para saber
em que nível estão as
comandadas de Pia Sundhage, que encontraram
dificuldade para atacar o

Use o QR Code
para assistir

rival, muito seguro defensivamente.
“A p re p a r a ç ã o t e m
sido muito bem feita. A
Pia tem extraído o melhor de nós. O gol não
saiu, mas vamos firmes
para conquistar o ouro
na Olimpíada”, falou a
atacante Bia Zaneratto,
do Palmeiras. Depois de
18 jogos preparatórios,
11 vitórias, cinco empates e duas derrotas, Pia
Sundhage anuncia na
próxima sexta-feira a lista
com as convocadas.

O adversário desta
segunda é um velho conhecido da técnica Pia
Sundhage, de modo que
foi o quarto encontro
com as canadenses desde
que a sueca assumiu a
seleção brasileira. Agora,
são duas vitórias e dois
empates contra o rival da
América do Norte.
Na Olimpíada de Tóquio, o Brasil, integrante
do Grupo F, terá pela
frente na primeira fase
China, Holanda e Zâmbia. A estreia será em 21

O Governo do Paraná, em parceria com o Governo Federal,
fará o maior projeto de infraestrutura e rodovias do Brasil.
Será um pedágio mais justo, com uma tarifa mais barata,
maior transparência e diversas obras.
É o Governo fazendo prevalecer a vontade dos paranaenses.
Um estado que não para de crescer. Mais forte, moderno
e competitivo. E, acima de tudo, um lugar melhor
e mais justo para você!

de julho. O Canadá vai
enfrentar Grã-Bretanha,
Japão e Chile. As duas
equipes podem se encontrar em uma eventual
fase de quartas de final.
Com o objetivo de definir as 18 atletas e as
quatro suplentes que irão
ao Japão, Pia fez novos
testes na equipe nesta segunda-feira. A novidade
foi a escalação de Julia
Bianchi que foi titular
na vaga de Formiga, lesionada.
Depois de vencer a

Rússia com facilidade na
última sexta-feira, a seleção brasileira se deparou
com um adversário muito
mais forte, que se defendeu bem e levou perigo
quando atacou. Apesar
da ausência de gols, foi
um duelo movimentado
na Espanha.
Na etapa inicial, o Brasil dominou a primeira
metade e levou perigo
em chutes de fora da
área com Bia Zaneratto e
Andressinha O Canadá
cresceu depois dos 30

3 mil km
de estradas

Iluminação
em LED

Câmeras de
monitoramento

Wi-fi nas
estradas

m i n u t o s e e x p l o ro u a
velocidade pelas laterais
e por meio do jogo aéreo.
Foi semelhante o panorama no segundo tempo,
de modo que o equilíbrio
visto na primeira etapa
se manteve, com os dois
times se alternando na
busca pelo gol. Pelo Brasil, Tamires e Duda foram
as que ficaram mais perto
de balançar as redes, mas
a primeira parou na goleira Sheridan e a segunda,
no fim do jogo, chutou
rente à trave.
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CHEVROLET

CHEVROLET

ASTRA
ADVANTAGE
09/10
Prata, completo, R$
30.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
ASTRA HACTH
ADVENTURE
2008/2008
Preto, completo, R$
24.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
CORSA CLASSIC
LS 11/11
Branco, R$ 18.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
CORSA PREMIUM
1.8 2007
Prata, R$ 18.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
GM PREMIER
17/18
Preto, 56.000 km. R$
135.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
VECTRA
ELEGANCE 07/07
Preto, completo. R$
27.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
FIAT

FIAT

STRADA
ESTENDIDA 1.8
09/09
Locker, completa, flex. R$
32.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

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

VOLKSWAGEN

IMPORTADOS

COROLLA SEG
07/08
Preto. R$ 34.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
COROLLA XEI
15/15
Prata, R$ 79.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
VOLKSWAGEN

CASAS

AMAROK
HIGHLINE 13/14
Cinza, completo, cab.
dupla. R$ 96.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
9 9976-0563.
GOL POWER 1.6
2010
Branco, completo, R$
29.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
VOYAGE 92 CHT
Azul, único dono, manual,
nota fiscal. R$ 11.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
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E
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COMUNICADO DE
EXTRAVIO
RICARDO
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04.361.517/0002-48 ,
Comunica o extravio de
seu Alvará de Licença
Nº 30075. Pela presente
publicação os mesmos
tornam-se sem efeitos
legais.
CASAS

CASAS

ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Casa à venda, contendo
ótima localização! Próximo
ao lago Aratimbó, o imóvel
possui área construída de
169,18m², contendo 02
suítes, 01 quarto, banheiro
social, sala, copa, cozinha
planejada, despensa,
edícula (Área Gourmet)
com churrasqueira com
quarto e banheiro, Além
disso, possui garagem
para 2 carros e terreno
com área total de 360m².
Localizada na Rua Montes
Claros, n° 4065, Jardim
Harmonia, a 100 metros
da Avenida Paraná em
Umuarama-Pr. Valor R$
520.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Casa à venda, possuindo
localização privilegiada,
contendo 208,94m² de
área total do terreno sendo
( 15.50x13.48), o imóvel
possui área construída
de 195m², composto por
2 suítes, 1 quarto, sala,
copa, cozinha planejada,
espaço gourmet, banheiro
social, lavanderia, despensa
e garagem para 3 carros.
Além disso, o imóvel possui
5 ares condicionados,
placa solar boiler de 300
litros, duas caixas d’águas
totalizando 1500 litros, um
reservatório de água da
chuva de 6.000 litros, e
água quente em todos os
banheiros. Localizada na
Rua Francisco Rodrigues
Junior, 2426, Jardim
Alphaville,
próximo
ao Lago Aratimbó de
Umuarama-PR. Valor R$
750.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Chalé à venda, localizado

na região central de
Umuarama! Contendo
515,00² de área total,
sendo 117,09m² de área
construída, composto
por uma recepção, 02
salas e 01 banheiro, além
disso, nos fundos possui
uma casa composta por
01 banheiro, 02 salas
e uma churrasqueira
coberta. Avenida Rio de
Janeiro, n°5260, Zona II,
Umuarama-PR. Valor R$
990.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Sobrado à venda, contendo
280m² de área total do
terreno, sendo 281.51m²
de área construída,
possuindo 1 suíte máster
com Hidromassagem, 2
quartos, sala de estar,
sala de jantar, banheiro
social, cozinha planejada,
copa, despensa, área de
serviço, espaço gourmet,
churrasqueira, piscina e
2 vagas de garagem.
Localizada na Rua
Mato Grosso, Zona II,
Umuarama-PR. Valor R$
1.200.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Excelente Sobrado à
venda, localizado no
Residencial Euro Park.
Modernidade define esse
lugar! Esse é um sobrado
de 472,90m² de área
construída, possuindo
acabamentos únicos e
com excelente bom gosto.
O pavimento superior
contém 184,54m², é
composto por 01 suíte
presidencial, 02 suítes
máster, Sala e Varanda.
Além disso, o piso inferior
contém 257,11m² e possui
sala de estar, sala de
jantar, cozinha, escritório,
espaço gourmet, área de
serviço, lavabo, piscina
de 31.25m², elevador e
vagas de garagem para 3
carros. Localizado na Rua
José Inácio da Paixão,
Residencial Euro Park,
Umuarama-PR. Valor R$
2.800.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

J 05991
Chácara à venda contendo
topografia plana, área de
75.400m², com 266,84m²
de largura (frente para
estrada) sendo toda
piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com
rede de irrigação para
toda chácara, sendo
3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço
artesiano, uma leiteira
completa com resfriador e
capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão
coberto com cocheira,
para no mínimo 10 animais

(semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira
com aproximadamente
120m² de área construída.
Localizada na Estrada
Aeroporto, a 2.500 metros
do Distrito de Serra
dos Dourados e 1.300
metros do asfalto. Valor
R$ 750.000,00. Gostaria
de visitar esta chácara?
Fale com um de nossos
corretores! (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

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

compass sport

19/19

prata

completo, aut

r$ 119.900,00

cruze 1.8 sport6 lt

15/15

branco completo, aut, couro

r$ 64.900,00

cruze ltz turbo

17/18

prata

completo, aut, couro

r$ 89.900.00

eQuInoX 2.0t premIer

17/18

preto

completo, aut, couro, ts r$ 144.900,00

ForD Ka 1.0 sel

16/17

branco completo

r$ 44.900,00

s10 2.5 ltz FleX 4X4

18/19

branco completo, aut, couro

r$ 154.900,00

spIn 1.8 ltz

13/14

prata

r$ 49.900,00

spIn 1.8 ltz at

13/14

branco completo, aut, 7l

.

completo, 7l

r$ 54.900,00

compramos seu carro

VENDO CASA
Localizado no Jd.
América.
Contendo
03 quartos, banheiro,
sala, 02 cozinhas. Área
construida 182,55m².Área
total do terreno 360M².
Contento no lote 02 kitnet.
R$ 425.000,00. Ótima
localização. Fone: 9
9918-3509
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APTO EDF. ORION
Apartamento edifício Orion
300m, com 3 quartos,
três suítes, edifício com
piscina. R$ 1.000.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

TERRENOS

TERRENOS

ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Vende-se terrenos comerciais
sendo 2 lotes paralelos,
lote 02 e 03, com área
total de 840m² cada,
possuindo (14.00x60.00),
localizados bem em frente
a nova rodoviária, ótima
localização para comércios
de todos os segmentos.
Investimento com retorno
certo. Valor R$ 750.000,00
cada. Gostaria de visitar
o imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
TERRENO JD IPÊ
7x22 154m2, R$35.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

PONTOS
PONTOS
COMER
CIAIS
COMERCIAIS
VENDO GRÁFICA
COMPLETA
01 heidelberg sork-z
bicolor 65x48 adaptada
álcolor, 01 multilith 1250
bandeja, 01 Catu 510 com
sistema de numeração,
01 guilhotina Catu s80
com 2 facas, 01 Catu
380 , 01 gravadora
chapa skay, 01 picotador
cosani, Bancadas mesas
computador impressora
e insumos. Fones: (44) 9
9766-0455 Mauro whats
ou 9 8427-72323
LOTESLOTES
RURAIS

RURAIS

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

ABDON E
CABRELI IMÓVEIS

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

viacaoumuarama.com.br
@viacaoumuaramaoficial
@viacaoumuaramaoficial

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

Compre pelo site: viacaoumuarama.com.br , App: GABRASIL, Agências
credenciadas ou pelos sites parceiros.
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Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

Publicações legais
Prefeitura MuniciPal de alto Paraíso

Estado do Paraná
Processo Administrativo n° 071/2021
Pregão Eletrônico - nº 045/2021
O MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa,
que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA
ELETRONICA, para o seguinte.
OBJETO: “Aquisição de Formulário Contínuo do tipo Nota Fiscal de Produtor Rural, Conforme Condições E
Especificações Estabelecidas No Edital – Anexo I – Termo de Referência”.
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
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 10h00min do dia 28/06/2021.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 10h01min às 10h30min do dia 28/06/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h31min do dia 28/06/2021.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
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, Decreto Federal 10.024/2019 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 ou em www.bll.org.br, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, aos 14 dias do mês de Junho de 2021.
DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de altonia

Estado do Paraná
DECRETO Nº 087/2021
Revoga o Edital de Pregão Presencial nº. 031/2021 de 09 de junho de 2021 e das 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 Revogado em todas as suas fases internas e externas o Pregão Presencial nº. 031/2021 de 09 de junho
de 2021, que tinha como objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços na Elaboração
de Diagnóstico Situacional e Elaboração de Plano de Intervenção em Saúde Mental para Instituição de Acolhimento
de Crianças e Adolescentes.
Art. 2º - A Revogação se dá em, em conformidade da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, todas as fases
internas e externas já decorridas do processo em tela, por conveniência Administrativa.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 14 de junho de 2021.
CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de altonia

Estado do Paraná
DECRETO Nº 087/2021
Revoga o Edital de Pregão Presencial nº. 031/2021 de 09 de junho de 2021 e das 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 Revogado em todas as suas fases internas e externas o Pregão Presencial nº. 031/2021 de 09 de junho
de 2021, que tinha como objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços na Elaboração
de Diagnóstico Situacional e Elaboração de Plano de Intervenção em Saúde Mental para Instituição de Acolhimento
de Crianças e Adolescentes.
Art. 2º - A Revogação se dá em, em conformidade da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, todas as fases
internas e externas já decorridas do processo em tela, por conveniência Administrativa.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 003 de janeiro de 2021.
CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de Mariluz

Estado do Paraná
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 274/2021
RELATÓRIO DE VIAGEM
DESTINO: MARINGÁ/PR
SAÍDA: 15/06/2021 ás 07:00 horas
RETORNO: 15/06/2021 ás 17:00 horas
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) DIÁRIA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.496/09 DE 09
DE SETEMBRO DE 2009, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 38,55 (TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO
CENTAVOS) COMO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA ATÉ O MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR,
PARA TRANPORTAR UMA PESSOA PARA RELIZAR PERÍCIA DO INSS.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal
ADEMIR NOBERTO DE LIMA
Recebi em ___/___/____

Prefeitura MuniciPal de alto Paraíso

Estado do Paraná
Processo Administrativo n° 073/2021
Pregão Eletrônico - nº 046/2021
O MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa,
que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA
ELETRONICA, para o seguinte.
OBJETO: “Aquisição de Cestas Básicas para atendimento das famílias carentes em situação de vulnerabilidade social,
cadastradas no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS de Alto Paraíso. As cestas serão solicitadas de
acordo com a necessidade da Secretaria Solicitante, onde deverão ser entregues nos locais especificados, de acordo
com as condições particulares deste Edital”.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 14h00min horas do dia 28/06/2021.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 14h01min às 14h30min horas do dia 28/06/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h31min horas do dia 28/06/2021.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 101.320,00 (Cento e Um Mil, Trezentos e Vinte Reais).
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 1
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cÂMara MuniciPal de BrasilÃndia do sul

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 021/2021
SÚMULA: Concede diária ao Senhor EDVAR VEIGA BRITO
EDVAR VEIGA BRITO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições conferidas na Lei Orgânica do Município;
Considerando a solicitação de diária conforme Requisição n.º 016/2021, datada de 10 de Junho de 2021;
Considerando as disposições contidas na Lei Municipal n.º 762/2020, datada de 06 de outubro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º. Fica concedida diária ao Senhor EDVAR VEIGA BRITO ocupante do cargo de Presidente desta Câmara
Municipal, para empreender viagem de interesse do Processo Legislativo, nas seguintes condições:
a) Data de inicio: 16/06/2021;
b) Data do fim: 18/06/2021;
c) Quantidade de diária concedida: três diárias
d) Destino da viagem: Foz do Iguaçu– Pr
Objetivo do deslocamento: Participar do Treinamento:
“LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DITAMES DA LEI ATUAL (8.666/93) E AS INOVAÇÕES DA
NOVA LEI (14.133/21) E AS PRINCIPAIS MUDANÇAS”.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÃNDIA DO SUL, Estado do Paraná, 14 de
Junho de 2021.
EDVAR VEIGA BRITO
Presidente da Câmara
PORTARIA Nº. 022/2021
SÚMULA: Concede diária ao Senhor VALDECIR ANDRADE DA SILVA
EDVAR VEIGA BRITO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições conferidas na Lei Orgânica do Município;
Considerando a solicitação de diária conforme Requisição n.º 017/2021, datada de 10 de Junho de 2021;
Considerando as disposições contidas na Lei Municipal n.º 762/2020, datada de 06 de outubro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º. Fica concedida diária ao Senhor VALDECIR ANDRADE DA SILVA ocupante do cargo de Vereador desta
Câmara Municipal, para empreender viagem de interesse do Processo Legislativo, nas seguintes condições:
a) Data de inicio: 16/06/2021;
b) Data do fim: 18/06/2021;
c) Quantidade de diária concedida: três diárias
d) Destino da viagem: Foz do Iguaçu– Pr
Objetivo do deslocamento: Participar do Treinamento:
“LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DITAMES DA LEI ATUAL (8.666/93) E AS INOVAÇÕES DA
NOVA LEI (14.133/21) E AS PRINCIPAIS MUDANÇAS”.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÃNDIA DO SUL, Estado do Paraná, 14 de
Junho de 2021.
EDVAR VEIGA BRITO
Presidente da Câmara
PORTARIA Nº. 023/2021
SÚMULA: Concede diária ao Senhor JAIR DE JESUS DE LIMA VEIGA
EDVAR VEIGA BRITO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições conferidas na Lei Orgânica do Município;
Considerando a solicitação de diária conforme Requisição n.º 018/2021, datada de 10 de Junho de 2021;
Considerando as disposições contidas na Lei Municipal n.º 762/2020, datada de 06 de outubro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º. Fica concedida diária ao Senhor JAIR DE JESUS DE LIMA VEIGA ocupante do cargo de Vereador desta
Câmara Municipal, para empreender viagem de interesse do Processo Legislativo, nas seguintes condições:
a) Data de inicio: 16/06/2021;
b) Data do fim: 18/06/2021;
c) Quantidade de diária concedida: três diárias
d) Destino da viagem: Foz do Iguaçu– Pr
Objetivo do deslocamento: Participar do Treinamento:
“LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DITAMES DA LEI ATUAL (8.666/93) E AS INOVAÇÕES DA
NOVA LEI (14.133/21) E AS PRINCIPAIS MUDANÇAS”.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÃNDIA DO SUL, Estado do Paraná, 14 de
Junho de 2021.
EDVAR VEIGA BRITO
Presidente da Câmara
PORTARIA Nº. 024/2021
SÚMULA: Concede diária ao Senhor FRANCISCO FERREIRA DA COSTA
EDVAR VEIGA BRITO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições conferidas na Lei Orgânica do Município;
Considerando a solicitação de diária conforme Requisição n.º 019/2021, datada de 10 de Junho de 2021;
Considerando as disposições contidas na Lei Municipal n.º 762/2020, datada de 06 de outubro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º. Fica concedida diária ao Senhor FRANCISCO FERREIRA DA COSTA ocupante do cargo de Vereador desta
Câmara Municipal, para empreender viagem de interesse do Processo Legislativo, nas seguintes condições:
a) Data de inicio: 16/06/2021;
b) Data do fim: 18/06/2021;
c) Quantidade de diária concedida: três diárias
d) Destino da viagem: Foz do Iguaçu– Pr
Objetivo do deslocamento: Participar do Treinamento:
“LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DITAMES DA LEI ATUAL (8.666/93) E AS INOVAÇÕES DA
NOVA LEI (14.133/21) E AS PRINCIPAIS MUDANÇAS”.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÃNDIA DO SUL, Estado do Paraná, 14 de
Junho de 2021.
EDVAR VEIGA BRITO
Presidente da Câmara
PORTARIA Nº. 025/2021
SÚMULA: Concede diária ao Senhor HAROLDO PIRES RAMOS
EDVAR VEIGA BRITO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições conferidas na Lei Orgânica do Município;
Considerando a solicitação de diária conforme Requisição n.º 020/2021, datada de 10 de Junho de 2021;
Considerando as disposições contidas na Lei Municipal n.º 762/2020, datada de 06 de outubro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º. Fica concedida diária ao Senhor HAROLDO PIRES RAMOS ocupante do cargo de Vereador desta Câmara
Municipal, para empreender viagem de interesse do Processo Legislativo, nas seguintes condições:
a) Data de inicio: 16/06/2021;
b) Data do fim: 18/06/2021;
c) Quantidade de diária concedida: três diárias
d) Destino da viagem: Foz do Iguaçu– Pr
Objetivo do deslocamento: Participar do Treinamento:
“LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DITAMES DA LEI ATUAL (8.666/93) E AS INOVAÇÕES DA
NOVA LEI (14.133/21) E AS PRINCIPAIS MUDANÇAS”.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÃNDIA DO SUL, Estado do Paraná, 14 de
Junho de 2021.
EDVAR VEIGA BRITO
Presidente da Câmara
PORTARIA Nº. 026/2021
SÚMULA: Concede diária ao Senhor ALISSON GIOVANI GOES
EDVAR VEIGA BRITO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições conferidas na Lei Orgânica do Município;
Considerando a solicitação de diária conforme Requisição n.º 021/2021, datada de 10 de Junho de 2021;
Considerando as disposições contidas na Lei Municipal n.º 762/2020, datada de 06 de outubro de 2020;
RESOLVE
Art. 1º. Fica concedida diária ao Senhor ALISSON GIOVANI GOES ocupante do cargo de Vereador desta Câmara
Municipal, para empreender viagem de interesse do Processo Legislativo, nas seguintes condições:
a) Data de inicio: 16/06/2021;
b) Data do fim: 18/06/2021;
c) Quantidade de diária concedida: três diárias
d) Destino da viagem: Foz do Iguaçu– Pr
Objetivo do deslocamento: Participar do Treinamento:
“LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DITAMES DA LEI ATUAL (8.666/93) E AS INOVAÇÕES DA
NOVA LEI (14.133/21) E AS PRINCIPAIS MUDANÇAS”.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÃNDIA DO SUL, Estado do Paraná, 14 de
Junho de 2021.
EDVAR VEIGA BRITO
Presidente da Câmara
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ͺͷͲͲ

͵͵ͻ͵ͳͺ

ʹͲ
ʹͳ
ʹʹ
ʹ͵
ʹͶ

ͶʹʹͺͲ

m

ʹͷ
ʹ

͵ʹͺͷͻ

ʹ

͵ʹͺͷͻ

ʹͺ

͵ʹͺͷͻ

ʹͻ

Ͷͳͳ͵

͵ͳ

͵͵Ͷͳͳͷ

͵Ͳ

Ͷͳͳ͵

͵ʹ
͵͵
͵Ͷ
͵ͷ
͵
͵
͵ͺ
͵ͻ
ͶͲ
Ͷͳ
Ͷʹ

ʹͻͶͺ
ͶͶͻʹͶ
ʹͺ͵ͳ
ͳͲʹ͵
ͳͲʹ͵
ͳͲʹ͵
ʹͳͺʹ
ʹͳ
ʹͳͺ
ʹͳͺͲ
ʹͳͻ

Ͷ͵

Ͷ͵ͷͲͶ͵

ͶͶ

Ͷͺͳͻͻ

Ͷ

͵ͶʹͶ

Ͷͷ

͵ͻͲͲʹͺ

Ͷ

ʹͺͳʹͻ

Ͷͺ
Ͷͻ
ͷͲ

ͺ͵
ͺͶ
ͺͷ
ͺ
ͺ
ͺͺ
ͺͻ
ͻͲ
ͻͳ
ͻʹ
ͻ͵
ͻͶ
ͻͷ
ͻ
ͻ
ͻͺ

ͻͻ
ͳͲͲ
ͳͲͳ
ͳͲʹ
ͳͲ͵
ͳͲͶ
ͳͲͷ
ͳͲ
ͳͲ
ͳͲͺ

Sm
T
m
RSU N
S N ZONA RURA

ͳ͵ͳ

P
CEP

m
N

m
OTE RURA N
P

ͳ͵ʹ
ͳ͵͵
ͳ͵Ͷ

A

͵ʹͲͲ
͵ʹͲͲ
͵ʹͲͲ
͵ʹͲͲ
͵ʹͲͲ
͵ʹͲͲ

͵ʹͲͲ
͵ʹͲͲ
͵ʹͲͲ
͵ʹͲͲ
͵ʹͲͲ
͵ʹͲͲ
͵ʹͲͲ
͵ʹͲͲ
͵ʹͲͲ
͵ʹͲͲ
͵ʹͲͲ

ʹͲʹ͵ͷ
ʹͺͶͷͶ

Ͷ͵ͷͲͶͺ

͵Ͳͺʹ
͵Ͳͺʹ
͵Ͳͺʹ
͵Ͳͺʹ
͵Ͳͺʹ
͵Ͳͺʹ
͵Ͳͺʹ
ͷͻͲͺ
ͷͻͲͺ

ʹ͵͵ͺͶʹ
ʹ͵͵ͺͶ͵
ʹ͵͵ͺͶͲ
Ͷͳʹʹͳ
ʹͺ͵ͷͳ

ͳ͵

ͷͻͺͳ

ͳͶ

ͷͻͺͳ

ͷͻͺͳ

ͳͷ

ͷͻͺͳ

ͳ

ͷͻͺͳ

ͳ

ͷͻͺͳ

ͳͺ

ͷͻͺͳ

ͳͻ

ͷͻͺͳ

ͳͺͲ
ͳͺͳ
ͳͺʹ
ͳͺ͵
ͳͺͶ
ͳͺͷ
ͳͺ
ͳͺ

͵ͺͳͶͳʹ
͵Ͷͷͻͻͷ
͵Ͷͷͻͻͷ
͵Ͷͷͻͻͷ
ͳͶͲͺͲͷ
ͳͶͲͺͲͷ
͵ͳ͵ͻʹͻ
͵Ͷ͵ͳͲͲ

ͳͺͻ

͵ͳͺʹ

ͳͻͲ

͵ͳͺͳ
͵ͳͺ͵

ͳͻͳ

Ͷ͵ͻͻͺʹ

ͳͻʹ

͵ͺʹͶͻ

ͳͻͶ

Ͷͷʹͳ

ͳͻ͵

͵ͻͶͶͻ

ͳͻͷ

Ͷ͵ͻͺ

ͳͻ

Ͷͷʹ

ͳͻ

ͳͻͺ



ͷͲ

ͳͲͲ



ʹͲͲͲ






ͳͲͲ
ͳͲͲͲ
ʹͲͲͲ
ͳͲͲͲ





ʹͲͲͲ

ͳͲͲͲ
ͳͲͲ
ͳͲͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͳͲ

͵ͻͶʹʹ

ͳͻʹ

͵ǡͳͻͻ
ͷǡͲͲ

11.159,70
2.835,00

ǡͳͶͲͲ

3.307,00

ʹǡͷͶͺͲ

5.096,00

ͳǡͲͷͲͲ
ͳǡͲ͵ͻͷ
ͷǡͻͷͷͲ
ͳͲǡͲͲͲͲ

105,00
1.039,50
11.910,00
10.000,00

ͲǡͲͲͲͲ

7.000,00

ʹǡͷͲͲͲ
ͶʹǡͲͲͲͲ

1.325,00
2.100,00

ʹǡ͵ͶͲͲ

234,00

ʹͻǡͺͷ

2.977,85

ǡͳͷͲͲ

715,00

͵ǡͷͲͲ

ͷǡͲͲ

5.760,00

ͻͺǡͲͲͲͲ

9.800,00

ͳͺͻǡͲͲͲͲ

1.890,00

ʹǡ͵ͶͲͲ

234,00

H
M

m

D
M

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ
± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
 Ǧ ǣ͵ʹǤ͵ͳͶǤͻʹȀͲͲͲͳǦͶ

2.390,00

 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ

 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ



ͷͲ

       ǡ   ǡ    ǡ
ͳʹ
  
 Ȁ  ʹǤͲǡ    ±ǡ    
 ǡ ǡ  Ȁͳʹ
   ǡ ʹͶ Ǥ
Capa p/ encadernação cristal, a4 – pacote com 100fls
Capa p/ encadernação preto, a4 – pacote com 100fls
ͳ ǡʹͳͲǡͷͲǡ 
 ǡͳͶͲǡͷͲ
 ͳͶͲǡǣͷͲ ǡ 
ʹȀͲǡ  ʹͲǤ
͵ȀͲǡ  ͶͷͲǤ
ͶȀͲǡ  ͶʹͲǤ
ȀͲǡ  ʹʹͲǤ
ͺȀͲǡ  ͳͲǤ
     ×     
ʹͲ
     À ͻͲ ǡ    
 ǣ   ǡ         
     Ǥ    
Ǥ
 ǡͳ
    ͵ͷ ǡ  ǣ ǡ ǡ ǡ ǡ
ǡ
  ȋ  ǡ  ǡ  Ȍǡ ʹͲ ǡ  ǡ

ͳͲͲ

ʹ͵ǡͻͲͲͲ

2.390,00



ͷͲ

ͳͲǡͲͲͲͲ

500,00



͵Ͳ

ͳͺǡ͵͵͵͵

550,00
226,99
5.866,12
5.194,00
1.380,00
1.380,00
1.830,00
444,15
439,00
443,00
444,15
444,15

ͳǡͲʹͻͷ

205,90

ʹͲͲ

ͳǡʹʹͲͲ

244,00

ʹͲͲ

ʹǡͻͲͲ

558,00

ͶǡͺͺͲͲ
ͶǡͲͲͲ

488,00
460,00

͵Ͳ
ʹͲͲ
ʹͲͲ
͵ͲͲͲ
͵ͲͲͲ
͵ͲͲͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ







    ǡ  ǡ   ͳͲͲ

  ǡǡͳ
  ǡͳͳʹʹǡ Ǥ
 ǡǡʹͶ͵Ͷ
ʹ͵
ǡͳͺʹͷ
ʹͶ͵Ͷ
ͳͺǦ  Ǥ

 

ʹͲͲ

ͷͲ
ͷͲ

ͳͲͲ
ͳͲͲ
ͷͲ

     ǡ  ǡ 
Ͳ ͳͲͲ

       ͲǡͶͺ  ʹǡͲͲǡ 

   ǡ ǡ  Ͷ ȋʹͳͲʹͻȌǡ
ǣͳͺͲ Ȁ;ǡ  ʹͲ
ͶͺͲ  
 ͳ͵Ͳ
ͶͺͲ  
 ǡ   ǡ ǦͶǡ  ʹͳͲʹͻǡ  ͳͲͲ

 ²  Ͷ  ͳͺͲ  ǣ  ǡ  
±Ǥ  ͷͲ
      ʹͲǡ   ǡ   ǡ 
Ǥ
      ͶͲǡ   ǡ   ǡ 
Ǥ
      ͷͷǡ   ǡ   ǡ 
Ǥ
  ǡǡ 
   ǡ ͵͵ͷʹͷͲʹͲǡ  ǡ   ǡ 
Ǥ
   ǡ ͵͵ͷʹͷͲ͵ͷǡ  ǡ   ǡ 
Ǥ
   ǡ ͵͵ͷʹͷͲͷͷǡ  ǡ   ǡ 
Ǥ
 ǡ  ǡ     ǡ   
ǡ      ǡ     ǡ 
  ǦǤ
 ǡ  ǡ     ǡ   
ǡ      ǡ     ǡ 
  ǦǤ
 ǡ ǡ ͳͲ
 ǡ ǡ ͷͲ
 ǡ  À ǡ    ǡ Ͷ    ͷͲ
ǤÙʹͶ͵͵͵Ͳ
   ǡ ǡʹ͵͵Ͷ

     
  
    
  ʹ  
  ͵ǡͷ  
  ͷ  
ǡͶǡ ͳʹÙǡ  
    ǡ   ǡ  
 
     ǡ  ʹͲǡ  ± 
×Ǥ
     ǡ  ͶͲǡ  ± 
×Ǥ
     ǡ  Ͳǡ  ± 
×Ǥ
 ǡ  Ͷ
 ǡ  Ͷ
  Ø ǡ      Ͷ   Ǥ
 ǣ   ǡ      ǡ ǡ
± Ǥ ǡ  ȀͳʹǤ
  Ø ǡ      Ͷ   Ǥ
 ǣ   ǡ      ǡ ǡ
± Ǥ ǡ  ȀͳʹǤ
  Ø ǡ      Ͷ   Ǥ
 ǣ   ǡ      ǡ ǡ
± Ǥ ǡ  ȀͳʹǤ
  Ø ǡ   ǡ      
 ǡ    ±  ǡ     
ǡ   Ǥ
   ͑ ͳͲǡ  ǡ  ǣ ǡ   ǡ
ǣÀǤ
   ͑ ͳʹǡ  ǡ  ǣ ǡ   ǡ
ǣÀǤ
   ͑ ͳͶǡ  ǡ  ǣ ǡ   ǡ
ǣÀǤ
   ͑ ͳǡ  ǡ  ǣ ǡ   ǡ
ǣÀǤ
   ͑ ͳͺǡ  ǡ  ǣ ǡ   ǡ
ǣÀǤ
   ͑ ʹǡ  ǡ  ǣ ǡ   ǡ ǣ
ÀǤ
   ͑ ͺǡ  ǡ  ǣ ǡ   ǡ ǣ
ÀǤ
      ͵ǡͲ ǡ  ǣ ǡ  
Ǥ
    ǡ    Ǥ   Ǥ
Ǥ ǣͳͳͲ² ǣͶͲǤ
    ǡ    Ǥ   Ǥ
Ǥ ǣͳͳͲ² ǣͳͲǤ
 ͳͲͷͲ ͳͲͲ 
 ʹͲͷͲ ͳͲͲ 
 ͵ͲͷͲ ͳͲͲ 
 Ȁ Ȁ ǡ À ǡ
Ȁ Ȁǡ
      ʹͷͲǡ   ǡ    
 ǡ ǡ ǡ     ǡ
  Ǥ
      ʹͷͲǡ     ǡ   
  ǡ ǡ ǡ

 

358,00

ǡͳͺͲͲ

309,00

ͳ͵ǡʹͷͺͲ

662,90

ʹǡͶʹͲͲ

ͳͲͲ

ͳǡͷͲͲͲ

ͷͲͲ

ͳǡͺͺͲͲ

940,00

ͷǡͲͲͲͲ

2.800,00

ʹʹǡͲͲͲͲ

1.100,00

ͳͲͲ
ʹͲͲͲ
ʹͲͲͲ
ʹͲͲͲ
ʹͲͲͲ
ʹͲͲͲ
ͷͲ
ʹͲͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͳͲ
ͳͲ
ͳͲͲ
ͷͲͲ
ͷͲͲ
ͷͲͲ
ͷͲͲ
ͷͲͲ
ͷͲͲ
ͷͲͲ
ʹͲ
ͷͲͲ
ͷͲͲ



ͷͲ





121,00

ͷͲ



























ǡͶͲǡͳͺ ǡʹȀǡ

  ͵     À ͵Ͳ   ȋ 
 Ȍ

ǡͳͲͲ

1/4ͳǡͷͶͲͲ
ͷͲ

 
 ͳͲͲͲͲͲ ͲǡͲͲͺͲ
 ʹͷͲͲͲ Ͳǡͳͻͻͻ
ͲǡʹʹͻͲ
 ͳͲͲ
 ʹͷͲͲͲ ͲǡͳʹͲͲ
 ͳͲͲͲ ͲǡʹͻͲͲ


50,00

ǡͷ͵
ʹͻǡ͵͵Ͳ
ʹͷǡͻͲͲ
ͲǡͶͲͲ
ͲǡͶͲͲ
ͲǡͳͲͲ
ͺǡͺͺ͵Ͳ
ͺǡͺͲͲ
ͺǡͺͲͲ
ͺǡͺͺ͵Ͳ
ͺǡͺͺ͵Ͳ


 
 










ͳǡͲͲͲͲ

ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ

877,00
800,00
4.997,50
22,90
3.000,00
290,00
150,00

ʹǡͶʹͻͻ
ʹͻǡͻʹʹʹ
ʹǡͷͲͲͲ
ʹǡͺͺͲ
ʹǡͻͷͲͲ
ͳǡͲͻͻͲ
ͳǡͲͻͺͲ
ͺǡͺ͵ͲͲ
ͷ͵ǡͺͲͲͲ
ǡͲͲͲͲ
ͻͳǡ͵ͲͲͲ
ǡͲͲͲ
ͻǡ͵ͲͲͲ
ͲǡͶͺͲͲ
͵ǡ͵ͷͲͲ
ͶǡͲͲͲ
ͺǡͻͲͲ
ǡͺͳͲͲ
ͲǡͻͶͲͲ
ʹǡͶͲͲ
ͺǡͻͻͻͻ
͵ǡ͵ͲͲͲ
ͺǡʹͲͲͲ
ͳͲǡͻͷͻͻ

2.742,99
59.844,40
5.000,00
5.376,00
5.900,00
2.198,00
54,90
1.766,00
2.690,00
3.350,00
4.565,00
766,00
93,00
48,00
1.675,00
2.300,00
4.480,00
3.905,00
470,00
1.370,00
4.499,95
66,00
4.100,00
5.479,95

ʹǡͶͲͲ

123,00

ͳͲǡʹͲͲͲ
͵ǡͲͲ
ͳͶǡͷͶͲͲ
ͺǡͺͺ͵Ͳ
ͺǡʹͲͲͲ

510,00

188,00
727,00
888,30
820,00

ʹǡͲͲͲͲ

1.380,00



ͳͲ

ʹ͵ʹǡͲͲͲͲ

2.320,00



ͳͲͲͲ

ʹǡͶͻͲͲ

2.490,00



ͳͲͲͲ

ͶǡͶͲͲ

4.470,00



ͳͲͲͲ

ͳʹǡͲͲͲͲ

12.000,00



ͷͲ

ͲǡͺͲͲͲ

40,00












ͷ

ʹͲͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ

ͳǡͲͲ
͵ǡͲͲͲͲ

88,00
150,00

ʹͳǡͶͷͲͲ
ͷǡͲͻͶͺ
ǡͷͶͶͺ
ͳǡʹͲͲͲ
ͳʹǡͲͲ
ͻǡͶ͵ͺͲ

4.290,00
254,74
377,24
810,00
638,00
471,90

ͳǡͷͲͲͲ

75,00

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ

± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ

   Ǧ ǣ͵ͶǤͺͺǤͶͺͳȀͲͲͲͳǦͳͲ
± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ
  Ǧ ǣͲǤͷͳͺǤͻͺͶȀͲͲͲͲͳǦͶ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
  Ǧ ǣʹͺǤͶͺͷǤͶȀͲͲͲͳǦͻ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
   Ǧ ǣ͵ͶǤͺͺǤͶͺͳȀͲͲͲͳǦͳͲ

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
   Ǧ ǣ͵ͶǤͺͺǤͶͺͳȀͲͲͲͳǦͳͲ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
  Ǧ ǣͲǤͷͳͺǤͻͺͶȀͲͲͲͲͳǦͶ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
  Ǧ ǣͲǤͷͳͺǤͻͺͶȀͲͲͲͲͳǦͶ
  Ǧ ǣͲǤͷͳͺǤͻͺͶȀͲͲͲͲͳǦͶ
   Ǧ ǣ͵ͶǤͺͺǤͶͺͳȀͲͲͲͳǦͳͲ

± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ
± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
   Ǧ ǣ͵ͶǤͺͺǤͶͺͳȀͲͲͲͳǦͳͲ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
ǦǦ ǣʹͲǤͻͺǤͺͲȀͲͲͲͳǦͺͶ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
   Ǧ ǣ͵ͶǤͺͺǤͶͺͳȀͲͲͲͳǦͳͲ

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
  Ǧ ǣͲǤͷͳͺǤͻͺͶȀͲͲͲͲͳǦͶ
  Ǧ ǣͲǤͷͳͺǤͻͺͶȀͲͲͲͲͳǦͶ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ



ͷͲ

ͳǡͷͲͲͲ

75,00

± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ



ͷͲ

ͳǡͶͶͲͲ

72,00

± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ



ͷͲ

ʹǡͷʹͲͲ

126,00

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ


 
 
 
 


ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͷͲͲ

ͳǡͺͺͲͲ
ʹǡͲͲͲ
ʹǡͲͲ
ʹǡ͵ͶͲͲ
Ͷǡ͵ͺͲͲ
ͲǡͳͲͲͲ

94,00
135,00
133,00
117,00
219,00
50,00

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
  Ǧ ǣͲǤͷͳͺǤͻͺͶȀͲͲͲͲͳǦͶ



͵Ͳ

ͳǡ



ͳͲͲ

ͷͶǡͻͳͻͷ

ͳͲͲ

ͲǡͻͳͲͲ



ͳͲͲ

ͲǡͲͲͲ





ͳͲͲ
ͳͲͲ
ͳͲͲ

 

ͳͲͲ



 










ͷͲ
ͷͲ

ͳͲͲ
ͳͲͲ
ͳͲͲ
ͳͲͲ
ͳͲͲ
ͳͲͲ
ͳͲͲ
ͳͲͲ
ͷͲͲ

2/4

5.491,95
2.150,00

91,00

ͳͳǡͲͲͲͲ

550,00

ͺǡͻͲͲ

448,00

60,00

ͲǡʹͲʹͷ
ͳͳǡͲͶͲ
ͲǡͺͶͻͲ

20,25
1.170,40
84,90

ͳʹǡͲͲͲͲ

1.200,00

ͶǡͶͲͲͲ

440,00

ʹǡʹͻͷͲ

229,50

ͶǡͲͲͲ

470,00

ͳͲǡͺͲͲͲ

5.400,00

ͶǡͻͲͲͲ

490,00

͵ǡͶͺͻͲ

348,90

ͶǡͺͷͲͲ

485,00

͵ǡͶͻͲͲ

349,00

ͷǡʹͲͲͲ

520,00



ͷͲͲ

ͳͲǡͺͲͲͲ

5.400,00



ͷͲͲ

ͳǡͻͺͲͲ

8.990,00

ͳǡͶͲͲͲ
ͳǡ͵ͺͲͲ
ͳǡ͵ͺͲͲ
͵ǡͶͳͶͲ
ͶǡͻͺͲ
ͷǡʹͶͲͲ
ʹͲǡͲͲͲ

700,00
690,00
690,00
1.707,00
2.349,00
2.620,00
2.070,00

ͳ͵ǡͷͲͲ

678,00
















ͷͲͲ
ͷͲͲ
ͷͲͲ
ͷͲͲ
ͷͲͲ
ͷͲͲ
ͷͲͲ
ͷͲͲ
ͷͲͲ
ͳͲͲ
ͷͲͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ

ͳͲǡͲͲͲͲ
ͳǡͶͲͲͲ

5.000,00
8.200,00

ͳǡͶͲͲͲ

700,00

ʹǡ͵ͳͷ

1.158,75

ͶʹǡͲͲͲͲ

2.100,00

ǡͻͺͲ
ǡʹͲͲ

6.986,00
6.720,00

ͲǡͲͲͲͲ

3.500,00

ͳͷǡͲͲͲ

785,00

 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ

  Ǧ ǣʹͺǤͶͺͷǤͶȀͲͲͲͳǦͻ

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ù  Ǧ ǣ͵ͻǤͺͷ͵ǤͶͶͶȀͲͲͲͳǦͲͷ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ

± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
   Ǧ ǣ͵ͶǤͺͺǤͶͺͳȀͲͲͲͳǦͳͲ

± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ

 
 

ͳͲͲͲ
ͳͲͲͲ



ͷͲ

ͳͷǡͲͲͲ

785,00

± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ



ͷͲ

ͳͷǡͲͲͲ

785,00

± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ



ͷͲ

ͳǡͶͲͲ

73,00



ͷͲ

ͳǡͷͲͲͲ

75,00

ʹǡʹʹͲͲ

111,00

ͳǡʹͶͲͲ

62,00

ͳǡͲͲͲ

80,00











ͷͲ

ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ
ͷͲ



ͳͲͲ







ͳͲͲ
ͳͲͲ
ͳͲͲ
͵Ͳ
͵Ͳ





  

ǡ  Ǥ
      ʹͷͲǡ    ǡ    
 ǡ ǡ ǡ     ǡ 
  Ǥ

      ʹͷͲǡ   ǡ    
 ǡ ǡ ǡ     ǡ 
  Ǥ
  ʹͷͲǡ ǡ  
 ǡ ǡ ǡ     ǡ 
  Ǥ
      ʹͷͲǡ   ǡ    
 ǡ ǡ ǡ     ǡ 
  Ǥ
      ʹͷͲǡ    ǡ

ͳͲͲ

75,00

ͳǡͷͲͲͲ
ͳǡͲͲͲ

85,00

͵ǡͲͲͲ

153,00

ͳǡͶͺͷͲ

74,25

ͳͻǡͲͲͲͲ

1.900,00

ʹǡͲͳͷ
Ͷǡ͵ͳͳ͵
ǡͶͺʹͲ
ͳͲǡͲͲͲͲ
ͳͲǡͲͲͲͲ

207,15
431,13
648,20
300,00
300,00

ͳͶǡͲͲͲͲ

1.400,00

± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ

   Ǧ ǣ͵ͶǤͺͺǤͶͺͳȀͲͲͲͳǦͳͲ

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
 Ǧ ǣͲǤʹͻͻǤͷͷͺȀͲͲͲͳǦͻ

   Ǧ ǣ͵ͶǤͺͺǤͶͺͳȀͲͲͲͳǦͳͲ

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ

  Ǧ ǣͲǤͷͳͺǤͻͺͶȀͲͲͲͲͳǦͶ
  Ǧ ǣͲǤͷͳͺǤͻͺͶȀͲͲͲͲͳǦͶ
  Ǧ ǣͲǤͷͳͺǤͻͺͶȀͲͲͲͲͳǦͶ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ

͵ǡͳͻͻ

1.809,95

ͷͲͲ

͵ǡͳͻͻ

1.809,95

± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ

ͷͲͲ

͵ǡͳͻͻ

1.809,95

± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ

ͷͲͲ

± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ

ͷͲͲ

͵ǡͳͻ

1.809,80

± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ

ͷͲͲ

͵ǡͳͻ

1.808,95

± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ

ͷͲͲ

͵ǡͳͻͻ

1.809,95

± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ

     ǡ ǡ ǡ    

ͷͲͲ

͵ǡͳͻͻ

1.809,95

± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ



ͷͲͲ

͵ǡͳͻͻ

1.809,95

± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ

ͳͲ

͵ǡͲͲͲͲ

30,00

ǡ  Ǥ
      ʹͷͲǡ   ǡ   
  ǡ ǡ ǡ    
ǡ  Ǥ
 Ͷ 
ͳͷ
͵ͳ
ͷͳ
 ÀͳʹͲͳͷͲ
 ÀͺͲͲ
ͳͲͲͺͲ










ͳʹͲͳͷͲ
  Ø ǡ  ǡ

 ǡ ǡǡͶͲǤ Ǥ
  Ø ǡ  ǡ

 ǡ ǡǡͶͲǤ Ǥ
  Ø ǡ  ǡ

 ǡ ǡǡͶͲǤ Ǥ
    ǡ      
 ±            
 ÙǤ ͳ
    ǡ     
  ±            
 ÙǤ ͳ
± À ǡ͵Ͳ ǡͲǡʹ Ǥ

×ǡ ǣ  ǡ ǣ ǡ ǣ ǡ
 ǣ ǡǡ  À   ǣ ǡ ǡ

  ǡ Øǡ ǡ ǣ  
ͶͲͳͷ 
     ±ǡ Ͷǡ  Ͷ ǡ   
 Ǥ ͷͲͲ

     Ǧ     
ǡ    ͳʹǡ ͳͻ  Ǥ   ±
      ±   ǡ ±  
 Ǥ
  ǡ   ͷͲǡ  ǡ  ͳǡͶͲ  
ǣͶͲǡͳͲͲΨ
     ǡ   ǡ 
  Ø ǡ ͳ͵ ǡ Ǥ
 Ȁ  ǣ     ǡ ʹʹ 
 ǡ Ǥ
 ǡ   ǡ    

3/4

ͻǡͷ͵ͲͲ
Ͳǡͳͺͺͺ
ͲǡͷͲͲͲ
ͳǡʹͲͲͲ
ͳͻ͵ǡ͵͵͵͵
ǡͶ͵ʹ
ͷ͵ǡ͵͵͵͵
ͻͶǡͲͲͲͲ

953,00
18,88
50,00
120,00
2.900,00
1.011,49
800,00
940,00

͵ǡͲͲͲͲ

30,00

͵ǡͲͲͲͲ

30,00

ͳͲͲ

͵ͳǡͳͷͲͲ

3.115,00

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ

ͳͲͲ

͵ͳǡͳͷͲͲ

3.115,00

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ

ͳͲ

ǦǦǦǦǦǦǦǦ

ͳͲͲ
ͳͲͲ
ͳͲͲ
ͳͲͲ
ͳͷ
ͳͷ
ͳͷ
ͳͲ
ͳͲ
ͳͲ

ͳͲͲ

ͲǡͺͷͲͲ

85,00
--------



ͷͲ

ͳͶͲǡͲͲͲͲ

7.000,00



ͷ





ͳͶǡͲͲͲͲ

140,00

͵ǡͺͲͲͲ

189,00

͵Ͳ

ͳͳͲǡͻͻʹͲ

3.329,76

ͳͲͲ

͵ͻǡͻͺͲͲ

3.998,00

ͳͲ

145,00

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ

± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ
! 

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ
± ±Ǧ ǣͳͲǤͷͶͲǤʹͲͶȀͲͲͲͳǦͻ

ͳͲͲ

ʹͲͳ

ͶͲͷͶ ǡ           ǡ 

ͳͲͲ

ͶǡͷͶͻͲ

454,90

± Ǧ ǣͳͳǤ͵ǤͷͺȀͲͲͲͳǦͲͻ

ʹͲʹ

ʹͻͷͶ



ʹͲ

ͳͺǡͲͲͲͲ

360,00

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ

ʹͲ͵

ͷͻͺͳ



ʹͲͲ

͵ǡͷͲͲͲ

700,00

Ǧ ǣ͵ͲǤ͵ʹͲǤͳȀͲͲͲͳǦͻͳ

 

ͳͲͲ

ǡʹͲͲ

͵͵Ͳͷ͵ͻ

ʹͻͷͷͲͷ
͵ͺͳ͵ͺͲ
ʹ͵ͺͳͲ͵

ʹͳ ǡ   Ǥ
  ǡ    ǡ  ǣ   À  
  ǡ  × Ǥ     Ǥ
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UMUARAMA, teRçA-feiRA, 15 de junho de 2021

Publicações legais
Prefeitura MuniciPal de cidade GaÚcHa

Estado do Paraná
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.
AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 004/2020, FIRMADO
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA
CLAUDIA MONTEIRO AITA – SERVIÇOS MÉDICOS.
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ n.º
75.377.200/0001-67, com sede a Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2394, centro,
Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Prefeito
Municipal Sr. HENRIQUE DOMINGUES, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade civil RG n.º 3.362.854-4 SSP/PR, inscrito no CPF n.º 529.710.829-20,
residente e domiciliado na Av. Comendador Gentil Geraldi, 2887, centro, Município
de Cidade Gaúcha - PR, CEP: 87.820-000, doravante denominado CONTRATANTE,
e de outro lado a Empresa CLAUDIA MONTEIRO AITA – SERVIÇOS MEDICOS,
inscrita no CNPJ sob n.º 28.654.554/0001-21, com sede a Rua Apucarana, n.º 1686,
centro, Fone: (44) 3624-0403, e-mail: claudiamonteiroaita@gmail.com, no Município
de Ivaté – PR, CEP: 87.525-000, neste ato devidamente representada pela Sra.
CLAUDIA MONTEIRO AITA, brasileira, casada, medica, portadora da cédula de
identidade civil RG n.º 9.541.648-9 SSP/PR e inscrita no CPF sob o n.º 047.788.85937, residente e domiciliada na Rua Apucarana, n.º 1686, centro, Fone: (44) 36240403, Cel. (49) 9 9803-9804, Município de Ivaté - PR, CEP: 87.525-000, doravante
denominada CONTRATADA.
Considerando a necessidade dos serviços médicos de atendimento clinico geral para
atendimento nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Cidade Gaúcha - PR,
considerando a vantajosidade à Administração Publica e observando a viabilidade
técnica e econômica da contratação no que diz respeito à economia de recursos,
agilidade e principalmente a continuidade ao objeto licitado, considerando o inciso
II, art. 57, da Lei Federal n.º 8666/93, resolvem pelo presente instrumento ADITAR
O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, celebrando o presente instrumento
conforme estipulado nas cláusulas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula quarta,
do contrato original n.º 037/2020, passando a viger da seguinte forma, a saber:
1.1.1 DA ALTERAÇÃO: acréscimo do quantitativo:
ITEM
DESCRIÇÃO UND.
QUANT.
1
Prestação de serviços médicos, de atendimento clinico geral, para
realização de consultas ambulatoriais em pacientes sintomáticos com sintomas
gripais e outras patologias crônicas nas Unidades Básicas de Saúde do Município de
Cidade Gaúcha – PR.
Svç / Mês
3
1.1.2 Para os serviços acordados neste objeto, serão faturados, mensalmente,
conforme sua execução, os seguintes valores;
ITEM
DESCRIÇÃO UND.
VLR. UNIT.
1
Prestação de serviços médicos, de atendimento clinico geral, para
realização de consultas ambulatoriais em pacientes sintomáticos com sintomas
gripais e outras patologias crônicas nas Unidades Básicas de Saúde do Município de
Cidade Gaúcha – PR.
Svç / Mês
19.445,00
1.2 O valor total integrado ao exercício de 2021, será de R$ 116.670,00 (cento e
dezesseis mil seiscentos e setenta reais).
1.3 A clausula quarta do contrato original, tendo em vista o acima, passara a perfazer,
o valor global de R$ 274.170,00 (duzentos e setenta e quatro mil cento e setenta
reais).
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1 As partes resolvem, além disso, alterar a clausula nona do contrato original,
acrescendo o prazo da vigência contratual até o período de 30 de Julho de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA
3.1 Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do
contrato original, datado de 02 de Abril de 2020.
3.2 E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias
de igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos e legais.
Cidade Gaúcha - PR, 30 de Abril de 2021.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito municipal
Contratante
CLAUDIA MONTEIRO AITA
Representante legal
Contratado
TESTEMUNHAS:

TERMO DE ADITIVO
3° Termo aditivo do contrato nº.53/2021, decorrente de DISPENSA n°23/2021 de Contratação de empresa
para fornecimento de combustível.
O MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°
76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI PR,
87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. GIOVANE MENDES DE CARVALHO, e a empresa
MARTINS & KUTIANSKI LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº. 02.767.834/0001-52, com sede no endereço
AVENIDA BRASIL, 1326, CENTRO, CENTRO ALTO PIQUIRI-PR neste ato representada por JOSÉ
EDUARDO MARTINS, portador do RG n° 1.481.709-3, portador do CPF sob n° 274.850.059-87, acordam
por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Estado do Paraná
Exercício: 2021

TERMO DE ADITIVO
3° Termo aditivo do contrato nº.36/2020, decorrente de PREGÃO n°11/2020 de Contratação de empresa
para fornecimento de óleo lubrificante, filtros, fluídos e graxa para atender a frota de veículos do município,
conforme ANEXO I.
O MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°
76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI PR,
87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. GIOVANE MENDES DE CARVALHO, e a empresa
JM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob nº.
10.944.757/0001-97, com sede no endereço AVENIDA CURITIBA, 528, CENTRO, VILA OPERÁRIA ALTO
PIQUIRI-PR neste ato representada por MARCOS IVAN APARECIDO CANOVA, portador do RG n°
5.782.687-8, portador do CPF sob n° 762.096.959-49, acordam por meio deste o que segue:

EXTRATO DO CONTRATO N.50/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2021 PARTES: Pref. Municipal de Cafezal do Sul e Instituto Makro Marketing Cursos e Treinamentos
Ltda. OBJETO: Contratação de empresa para realizar cursos e oficinas de capacitação para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e para os agentes da Rede
de Proteção Municipal.FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Pregão Eletrônico Nº 18/2021
Dotação orçamentária:
DESCRIÇÃO DA NATUREZA
DOTAÇÃO COMPLETA
NATUREZA
FR
VALOR
RED.
ORGÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.004.082431501.6016
339039
1000
9.600,00
283
Ass. Social
1.850,04 (um mil oitocentos e cinquenta reais e quatro centavos).
Prazo de execução: 12 meses
- ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura Instituto Makro Marketing Cursos e Treinamentos Ltda. Data: 10 de junho de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

Prefeitura MuniciPal de esPeranÇa nova

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.
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DECRETO Nº. 110/2021
Homologa e adjudica a Tomada de Preços nº 06/2021.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão Permanente de
Licitação sobre propostas apresentadas na Tomada de Preços nº 06/2021, que trata
da contratação de empresa médica, devidamente registrada no Conselho Regional
de Medicina (CRM), para prestação de serviços continuados, que disponibilize
profissional médico registrado no RQE (Registro de Qualificação de Especialista),
com especialização em Pediatria, devidamente titulado, para atendimento
ambulatorial no Centro Municipal de Saúde do Município de Esperança Nova/PR,
tendo sido declarada vencedora a empresa abaixo especificada, nos termos da ata
anexada no referido processo:
VENCEDOR Valor Total R$
VIGOR – SERVIÇOS MÉDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA. 54.000,00
Art. 2º. Fica adjudicado em favor do licitante vencedor o objeto do respectivo certame
licitatório.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Esperança Nova/PR, 14 de junho de 2021.
EVERTON BARBIERI
Prefeito

SÚMULA: Concede diária a Funcionário, pela
prestação de serviços fora do domicílio.

ALTO PIQUIRI 14 de junho de 2021.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS - 12ª
R.S. no uso de suas atribuições e,
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Estado do Paraná

RESOLUÇÃO N° 044/2021

v
i
n
t
e

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

CONTRATADA
MARTINS & KUTIANSKI LTDA-ME

CNPJ:76.247.352/0001-08

CNPJ:027.678.340-00152

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Nº026/2021, que e stabelece
normas para o pagamento de diárias ao Presidente, Coordenador, Motoristas e demais
Funcionários do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA AMERIOS – 12ª R.S.
Resolve:

GIOVANE MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO MARTINS
RG:1.481.709-3
CPF:274.850.059-87
REPRESENTANTE LEGAL

www.elotech.com.br
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Art. 1º Conceder diária ao seguinte funcionário na forma discriminada
abaixo, pela prestação de serviços fora do domicílio:

Empregado: Alexandra Lopes Rino
Matrícula: 1831
Cargo: Fonoaudiólogo
Lotação: Divisão do Cisa I
Data da Saída: 15/06/2021
Data do Retorno: 15/06/2021
Número de Diárias: 1
Valor Unitário: 50,00
Valor Total: 50,00
Município de Destino: Altônia - Pr
Objetivo TCE-PR: Outros Objetivos não Ligados ao TCE
Justificativa do Deslocamento: Realizar atendimentos de Fonoaudiologia nos Municípios
de Altônia e São Jorge do Patrocínio.

Homologa Decisão da Comissão Processante do Processo
Administrativo nº 01/2021 e dá outras providências.

Prefeitura MuniciPal de cidade GaÚcHa

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

Prefeitura MuniciPal de cafezal do sul

Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO N.49/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2021 PARTES: Pref. Municipal de Cafezal do Sul e Luiz Carlos Menon. OBJETO: Contratação de
empresa para realizar cursos e oficinas de capacitação para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e para os agentes da Rede de Proteção Municipal.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Pregão Eletrônico Nº 18/2021
Dotação orçamentária:
DESCRIÇÃO DA NATUREZA
DOTAÇÃO COMPLETA
NATUREZA
FR
VALOR
RED.
ORGÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.004.082431501.6016
339039
1000
9.600,00
283
Ass. Social
1.400,04 (um mil e quatrocentos reais e quatro centavos).
Prazo de execução: 12 meses
- ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura Luiz Carlos Menon. Data: 10 DE junho de 2021.

O presente termo aditivo tem por objeto - Recomposição (equilíbrio financeiro) na importância de R$
24.828,36 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos). Fica reajustado o valor
unitário da Gasolina passando o valor a ser R$ 5,56, conforme documentos em anexo, com fundamento art.
65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.

DECRETO Nº 1483/2021, de 11/06/2021

Estado do Paraná
TERMO DE DISTRATO AMIGÁVEL DE CONTRATO N.º 009/2021, QUE FAZEM
ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO
PARANÁ E DE OUTRO LADO O SR. ISRAEL DE MORAES
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ n.º
75.377.200/0001-67, com sede a Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 2394,
centro, Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, CEP: 87.820-000, neste
ato, representada pelo Prefeito Municipal Sr. HENRIQUE DOMINGUES, brasileiro,
casado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 3.362.854-4 SSP-PR, inscrito
no CPF sob n.º 529.710.829-20, residente e domiciliado a Av. Comendador Gentil
Geraldi, centro, neste Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, CEP: 87.820000, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado o profissional de Serviço
Social, Sr. ISRAEL DE MORAES, maior, brasileiro, inscrito a cédula de identidade civil
RG n.º 12.943.358-2, cadastrado no CPF sob o n.º 088.117.909-48, CRESS/PR sob o
n.º 13422, residente e domiciliado na Rua Guarujá, 603, Bairro Residencial Atlântico
4, Fone: (44) 997024884, e-mail: israelnoraes1@hotmail.com, Município de Cianorte
- PR, CEP: 87.202-298, doravante denominada CONTRATADO.
CONSIDERANDO que a administração publica, goza da prerrogativa extraordinária
que a legislação lhe confere, art. 79, II, da lei 8.666/93, por razões de conveniência e
oportunidade, resolve mediante as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica rescindido bilateralmente a partir da data de assinatura deste termo, o Contrato
n.º 009/2021, assinado em 09 de Fevereiro de 2021, oriundo do Processo de Pregão
Presencial n.º 002/2021, Processo Administrativo n.º 006/2021, cujo objeto tem
por finalidade a prestação dos serviços de Assistente Social, com carga horaria de
30(trinta) horas semanais, para atender diversas atividades desenvolvidas no PAIF,
CRAS e CREAS, da Secretaria de Assistência Social do Município de Cidade Gaúcha
– PR, conforme a razão em questão.
CLÁUSULA SEGUNDA
A Contratante resolve nas razões de suas faculdades e com base no inciso I do artigo
79 da lei n.º 8.666/93, dissolver direitos e obrigações oriundas do Contrato referido na
Cláusula Primeira deste instrumento, de forma a não restar quaisquer resquícios de
ônus financeiro ou obrigacional relativos ao mesmo, pelo que se dão plena, geral e
irrevogável quitação, ressalvados quaisquer encargos ou pendências que porventura
possam existir entre as partes contratantes até a data de sua rescisão.
CLÁUSULA TERCEIRA
Para dirimir todas as questões oriundas do presente Termo de Distrato Amigável, é
competente o Foro da Comarca de Cidade Gaúcha – PR.
E, estando assim justos e acertados, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, lido e achado conforme, perante duas testemunhas que
também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Cidade Gaúcha - PR, 11 de Junho de 2021.
HENRIQUE DOMINGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
ISRAEL DE MORAES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

leis@ilustrado.com.br

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
Exercício: 2021
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Estado do Paraná

DECRETO N° 111/2021
SÚMULA: Homologa Laudo de Avaliação emitido por Comissão Avaliadora e declara
a inservibilidade de bens móveis públicos e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando o Laudo de Avaliação emitido pela Comissão de
Avaliação de Bens designada pela Portaria nº 119/2021,
DECRETA:
Art. 1º - Fica Homologado o Laudo de Avaliação emitido pela Comissão Especial para
Avaliação dos Bens da Administração, em 10/06/2021, publicado no Diário Oficial
deste Município, a qual seu Presidente e demais membros decidiram o valor para
cada veículo, conforme abaixo:
1.
FIAT UNO MILLE FIRE 1.0 FLEX, Placas AUW-5262, Cor branca, Ano/Modelo
2011/2012, Renavam 00416528260, Chassi 9BD15822AC6647615, no estado em
que se encontra. Valor mínimo de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
2.
FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE FLEX 1.8, Ano/Modelo 2007, Placas
AFB-0H27, Renavam 00914308580, Chassi 9BD17309T74202035 , Cor Verde, no
estado em que se encontra. Valor mínimo de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
3.
FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 FLEX, Ano/Modelo 2015/2016, Placas BAD-7965,
Renavam , 01071362469, Chassi 9BD195A4ZG0733437, cor Branca, no estado em
que se encontra. Valor mínimo de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
4.
FIAT DUCATO DIESEL MARTICAR 16V, Ano/Modelo 2015/2016, Placas
BAD-7963, Cor branca, Renavam 01071781364, Chassi 93W245H3RG2155086, no
estado em que se encontra. Valor mínimo de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil
reais).
5.
VEÍCULO ÔNIBUS 41 PASSAGEIROS, 3 EIXOS, SCANIA K113TL6X2 360,
Placas KTT-7D94, Renavam 00321470230, CHASSI 9BSKT6X2BR3463158, Ano/
Modelo 1994, Cor branca, no estado em que se encontra. Valor mínimo de R$
18.000,00 (dezoito mil reais).
6.
CARRETA SEMI REBOQUE, CÂMARA FRIA COM MOTOR, SR/NIJU NJSRFR
3E, Placas MEU-8J62, Ano/Modelo 2005, RENAVAM 008486651561, CHASSI
9A9FR38835CDB5175, no estado que se encontra. Valor mínimo de R$ 38.000,00
(trinta e oito mil reais).
7.
TRATOR TRAÇADO NEW HOLLAND TL75E COM REDUTOR, Ano 2011, Cor
Azul, no estado em que se encontra. Valor mínimo de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais).
8.
TRATOR TRAÇADO TM7010, NEW HOLLAND, Ano 2008, Cor Azul, no estado
em que se encontra. Valor mínimo de R$ 80.000,00 (oitenta mil e reais).
9.
PÁ CARREGADEIRA ARTICULADA, MODELO 55, MARCA MICHIGAN, Ano
1988 , no estado em que se encontra. Valor mínimo de R$ 16.000,00 (dezesseis mil
reais).
10. GRADE NIVELADORA 32 DISCO, Marca Baldan no estado em que se
encontra. Valor mínimo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
11.
ARADO MARCA TATU 4 DISCO AF, no estado em que se encontra. Valor
mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais).
12. ENSILADEIRA CREMASCO 930/CII, no estado em que se encontra. Valor
mínimo de R$ 2.000,00(dois mil reais).
13. ENSILADEIRA NOGUEIRA PEC 9004, no estado em que se encontra. Valor
mínimo de R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais).
14. CHASSI DE CARRETA AGRÍCOLA, 02 rodas no estado em que se encontra.
Valor mínimo de R$ 2.000,00(dois mil reais).
15. CONJUNTO DE PINTURA DE MEIO FIO, CONTENDO: 1 Carreta, marca
Volpato (BAIXADA NO DETRAN), 1 Compressor 10 pés Marca PEG, 1 Motor a
gasolina 4 tempo marca branco, no estado em que se encontra. Valor mínimo de R$
2.800,00(dois mil e oitocentos reais).
16. SUCATA, AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, ANO 2005, no estado em que
se encontra. Valor mínimo de R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais).
17. SUCATA, CAMINHÃO MERCEDES 608, no estado em que se encontra. Valor
mínimo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
18. SUCATA, CARRETA DE FERRO, ARTESANAL, no estado em que se encontra.
Valor mínimo de R$ 500,00(quinhentos reais).
19. SUCATA, ENSILADEIRA CREMASCO 930/CII, no estado em que se encontra.
Valor mínimo de R$ 500,00(quinhentos reais).
20. SUCATA, EQUIPAMENTO GUINDASTE PARA TRATOR, no estado em que se
encontra. Valor mínimo de R$ 200,00(duzentos reais).
21. 10 POSTES USADOS PARA REDE ELÉTRICA, no estado em que se encontra.
Valor mínimo de R$ 500,00(quinhentos reais).
22. 10 POSTES USADOS PARA REDE ELÉTRICA, no estado em que se encontra.
Valor mínimo de R$ 500,00(quinhentos reais).
23. 10 POSTES USADOS PARA REDE ELÉTRICA, no estado em que se encontra.
Valor mínimo de R$ 500,00(quinhentos reais).
24. 10 POSTES USADOS PARA REDE ELÉTRICA, no estado em que se encontra.
Valor mínimo de R$ 500,00(quinhentos reais).
25. 10 POSTES USADOS PARA REDE ELÉTRICA, no estado em que se encontra.
Valor mínimo de R$ 500,00(quinhentos reais).
Art. 2º - Ficam DECLARADOS INSERVÍVEIS para esta Administração os bens
citados acima, em razão das condições que se encontram os veículos e, em razão da
desnecessidade de manter esses veículos na Frota Municipal, ficando AUTORIZADA
a venda por meio de Processo de Leilão.
I - O Laudo de Avaliação constará do Processo de Leilão, parte integrante do mesmo.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito do Município de Esperança Nova - PR, aos 14 dias do mês de
junho do ano de 2021.
Everton Barbieri
Prefeito Municipal

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CONSIDERANDO a regular tramitação do processo administrativo nº 01/2021, em respeito as normas legais,
especialmente quanto ao contraditório e ampla defesa;

Umuarama, 14 de Junho de 2021

CONSIDERANDO a ausência de visualização de qualquer irregularidade ou ilegalidade na tramitação do
processo administrativo em epígrafe;
CONSIDERANDO o poder-dever da Administração Pública em apurar os fatos e notícias de fatos de que tem
conhecimento dando cabo a um resultado que decorre de princípios e normais administrativas prevenindo que
novos prejuízos ocorram ao Município.

Cláudio Sidiney de Lima
Presidente do Cisa Amerios

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Homologar a decisão da comissão processante para a finalidade de determinar a rescisão do Contrato
Administrativo nº 212/2020, na execução do objeto decorrente de processo licitatório, celebrado pelo Município
com a empresa J. M. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS (POSTO ITÁLIA) por considerar procedente a
representação onde demonstrou prejuízo ao Município decorrente da manipulação no abastecimento de
combustíveis da frota municipal de veículos, que contou com a participação efetiva de funcionários do licitante.
Art. 2º Determinar ao setor de licitação que proceda os tramites necessários ao encerramento do Contrato.
Art. 3º Intimar o licitante da presente decisão, com encaminhamento de todos os documentos que forem
requisitados pelo mesmo.

RESOLUÇÃO N° 045/2021

Art. 4º Encaminhar ao Ministério Público ofício resposta, com cópia integral dos autos, inclusive dessa portaria.

SÚMULA: Concede diária a Funcionário, pela
prestação de serviços fora do domicílio.

Art. 5º Esta Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS - 12ª
R.S. no uso de suas atribuições e,

Alto Piquiri, 11 de Junho de 2021.

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Nº026/2021, que e stabelece
normas para o pagamento de diárias ao Presidente, Coordenador, Motoristas e demais
Funcionários do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA AMERIOS – 12ª R.S.
Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

Resolve:

Prefeitura MuniciPal de cafezal do sul
Estado do Paraná
PORTARIA N° 120/2021, DE 14 DE JUNHO DE 2021
SÚMULA: NOMEIA SYLVANA PENA VILA GASQUES PARA O CARGO DE TÉCNICA
EM ENFERMAGEM, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO - PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais de conformidade com a Lei Complementar nº 020/2015, de
25 de fevereiro de 2015 e suas alterações e, CONSIDERANDO o Processo Seletivo
Simplificado - PSS, aberto através do Edital nº 030/2021, de 25 de maio de 2021;
o Edital nº 041/2021, datado de 10 de junho de 2021 - Homologação do Resultado
Final; e o Edital n.º 043/2021, de 11 de junho de 2021 – Convocação da Candidata;
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, a partir de 15 de junho de 2021, a Srª. SYLVANA PENA VILA
GASQUES, inscrita na CI/RG sob nº 8.473.683-0-SSP/PR e CPF sob nº 006.31761900, sob o Regime Estatutário, no Cargo de Provimento Temporário de TÉCNICA EM
ENFERMAGEM – carga horária de 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal
de Saúde, com remuneração inicial de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), de
conformidade com a Lei Complementar nº 010/2010, de 24 de fevereiro de 2010 e
suas alterações.
Art. 2º - A nomeação dar-se-á em caráter temporário, a fim de suprir necessidades
inadiáveis da Administração Pública, em caráter excepcional, pelo prazo de 01 (um)
ano, encerrando-se em 15 de junho de 2022, podendo ser prorrogado por igual
período no interesse da administração.
Art. 3º - A Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Recursos Humanos,
providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente
Portaria.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 14 dias do mês de junho
de 2021.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal de Cafezal do Sul

Art. 1º Conceder diária ao seguinte funcionário na forma discriminada
abaixo, pela prestação de serviços fora do domicílio:

Empregado: Paulo Henrique Takafusi
Matrícula: 17401
Cargo: Motorista
Lotação: Divisão do Cisa I
Data da Saída: 15/06/2021
Data do Retorno: 15/06/2021
Número de Diárias: 1
Valor Unitário: 50,00
Valor Total: 50,00
Município de Destino: Altônia - Pr
Objetivo TCE-PR: Outros Objetivos não Ligados ao TCE
Justificativa do Deslocamento: Levar a funcionária Alexandra Lopes Rino para realizar
atendimentos de Fonoaudiologia nos Municípios de Altônia e São Jorge do Patrocínio.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Umuarama, 14 de Junho de 2021

Cláudio Sidiney de Lima
Presidente do Cisa Amerios

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93
na importância de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Fica aditado o saldo do presente contrato em
mais 25%, com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

d
o
i
s
ALTO PIQUIRI 11 de junho de 2021.
m
il
e
s
e
t
e
c
e
n
t
o
s
r
e
a
i
s

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ:76.247.352/0001-08

GIOVANE MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
JM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
LTDA-EPP
CNPJ:109.447.570-00197

MARCOS IVAN APARECIDO CANOVA
RG:5.782.687-8
CPF:762.096.959-49
REPRESENTANTE LEGAL

www.elotech.com.br

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
Exercício: 2021

TERMO DE ADITIVO
4° Termo aditivo do contrato nº.36/2020, decorrente de PREGÃO n°11/2020 de Contratação de empresa
para fornecimento de óleo lubrificante, filtros, fluídos e graxa para atender a frota de veículos do município,
conforme ANEXO I.
O MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°
76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI PR,
87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. GIOVANE MENDES DE CARVALHO, e a empresa
JM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob nº.
10.944.757/0001-97, com sede no endereço AVENIDA CURITIBA, 528, CENTRO, VILA OPERÁRIA ALTO
PIQUIRI-PR neste ato representada por MARCOS IVAN APARECIDO CANOVA, portador do RG n°
5.782.687-8, portador do CPF sob n° 762.096.959-49, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Recomposição (equilíbrio financeiro) na importância de R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Fica aditado o reequilíbrio econômico-financeiro no lote 02 item
graxa, conforme documentos apresentados em anexo, passando o valor do mesmo a ser R$ 3.150,00, com
fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

Prefeitura MuniciPal de cafezal do sul
Estado do Paraná
TERMO ADITIVO Nº. 02 ao CONTRATO Nº. 096/2020, celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Cafezal do Sul e a empresa: VALDIR DE SOUZA BARROS
I – CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Pessoa
Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Av. Ítalo Orcelli, 604, inscrita no CNPJ
sob o n.º 95.640.652/0001-05, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa
VALDIR DE SOUZA BARROS, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua
professora Edna de Andrade, 456, centro, CEP: 87530-000, Icaraíma - PR inscrita no
CNPJ n.º 19.845.181/0001-85, denominada CONTRATADA.
II – REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Senhor Prefeito Municipal,
Sr. MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA, brasileiro, casado, agente político, residente e
domiciliado á Rua João Antonio Mendes nº 491, Conjunto Habitacional Mão Amiga,
nesta Cidade de Cafezal do Sul-PR, portador do RG sob nº 7.154.290-4 SSP/PR e
CPF sob nº 004.895.479-10
e a CONTRATADA o Senhor VALDIR DE SOUZA BARROS, residente e domiciliado
na rua Professora Edna de Andrade, 456, centro, na cidade de Icaraíma - PR, CEP:
87.530-000, portador da Cédula de Identidade sob o n.º 8.650.757-9 SSP/PR e
inscrito no CPF sob n.º 031.996.639-90.
III – DA AUTORIZAÇÃO: O presente Termo Aditivo é celebrado em decorrência da
autorização do Senhor Prefeito Municipal, e necessidade justificada em razão de fato
superveniente, sendo que este termo passa a fazer parte integrante e complementar
do Contrato original, como se nele estivesse contido Processo Administrativo n.º
35/2020 Tomada de Preço: 02/2020.
IV – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e
condições nele contidos, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
– Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração CLÁUSULA QUARTA– DO
PRAZO DE EXECUÇÃO, - passando a ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA QUARTA– DO PRAZO DE EXECUÇÃO”
- Justifica-se que houve atraso na execução da presente obra, devido ao atraso
da entrega dos materiais, em decorrência da COVID-19, precisando assim de maior
prazo, por mais 180 dias, para prestação de contas, sendo de 27 de maio de 2021 a
23 de novembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 – O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1 – Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original, passando
o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.
3.2 – E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença
de duas testemunhas.
Cafezal do Sul, 27 de maio de 2021.
MÁRIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal – Contratante
VALDIR DE SOUZA BARROS
TESTEMUNHAS:
CLODOALDO TAKAITI AMORIM
GLICÉRIO DIAS DE ARAÚJO
CPF: 562.792.321-53
CPF: 395.665.289-49

Prefeitura MuniciPal de cafezal do sul

Torna público, que se acha aberta no setor de licitações, as licitações abaixo
relacionadas:
PROCESSO Nº 23/21
Pregão Eletrônico : Nº 10/21
Objeto: Contratação de empresa para compra de CBUQ, Concreto Betuminoso
Usinado e Quente.
Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:45 Horas do dia
07/07/2021. Data e horário do inicio da disputa 08:45min do dia 07/07/2021. o
Edital poderá ser acessado/retirado no site do Município www.cafezaldosul.pr.gov.
br/portaltransparencia/licitacoes . Mais informações pelo telefone (44) 3655 8000 ou
e-mail: licitacao@cafezaldosul.pr.gov.br, de 08h as 11h e de 14h as 16h

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.
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Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeste

ALTO PIQUIRI 11 de junho de 2021.

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ:76.247.352/0001-08

GIOVANE MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
JM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
LTDA-EPP
CNPJ:109.447.570-00197

MARCOS IVAN APARECIDO CANOVA
RG:5.782.687-8
CPF:762.096.959-49
REPRESENTANTE LEGAL

www.elotech.com.br

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeste
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
A Prefeita Municipal, Maria Helena Bertoco Rodrigues, 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
:
96/2021
b) Licitação Nrº
:
52/2021
c) Modalidade
:
Dispensa
d) Data Homologação :
11/06/2021
e) Objeto Homologado :
O material a ser adquirido, gêneros alimentício almeja
aten-der a Secretaria da Administração, Secretaria de Obras, Viação e Serv. Público
e Secretaria de Saúde de 90 dias
f) Dotação Orçamentaria:
04.122.0004.2.012. - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DA SEC.
DE ADMINISTRAÇÃO
26.782.0051.2.034. - MANUTENCAO DA DIVISAO DO SERVICOS RODOVIARIO
MUNICIPAL
10.301.0020.2.043. - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE
g) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
1) COMERCIO DE CARNES VERALINE LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº
80.844.319/0001-32 no valor total dos itens vencidos de R$ 8.202,63 (oito mil,
duzentos e dois reais e sessenta e três centavos).
CRUZEIRO DO OESTE, 11 de Junho de 2021.
Maria Helena Bertoco Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Paraná
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2021 - EXTRATO DO EDITAL 19/2021
O Município de Cruzeiro do Oeste/PR, TORNA PÚBLICO que o edital contendo o
resultado preliminar das solicitações de isenção da taxa de inscrição e o respectivo
dia de recursos (16/06/2021) encontra-se disponível para consulta no Mural da
recepção do Paço Municipal e nos sites www.cruzeirodooeste.pr.gov.br e www.
objetivas.com.br. Maria Helena Bertoco Rodrigues - Prefeita Municipal.

Prefeitura MuniciPal de esPeranÇa nova

Estado do Paraná
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2021
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/
AMERIOS 12ª R.S., no uso de suas atribuições estatutárias,
R E S O L V E:
1. Declarar DESERTO o procedimento licitatório Pregão Presencial nº 017/2021, cujo
objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de lavagem externa
e limpeza interna dos veículos do CISA e aquisição de combustíveis (etanol, gasolina,
óleo diesel S-500, óleo diesel S-10) para manutenção dos veículos do CISA, tendo em
vista que nenhuma empresa compareceu ao certame.
2. Este Ato Administrativo entra em vigor nesta data.
Umuarama, 11 de junho de 2021.
CLÁUDIO SIDINEY DE LIMA
Presidente

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeste

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRONICO 39/2021
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste
designado pelo Decreto n° 156/2021, no uso das prerrogativas que
lhe confere a lei, comunica aos interessados que a licitação referente
à Pregão Eletrônico 39/2021, objetivando a contratação de Empresa
Especializada para prestação de serviços médicos plantonistas e
diretor clínico para o Hospital Municipal, para o município de Cruzeiro
do Oeste, está SUSPENSA para revisão e retificação do edital. A
nova data de abertura será divulgada na forma da Lei, será informada
através dos meios constantes no Edital. Para mais informações solicitar
via E-mail: licitacoes@cruzeirodooeste.pr.gov.br
Cruzeiro do Oeste, PR, 14 de junho de 2021
Vinícius Vieira Caetano da Silva
Pregoeiro Oficial

** Elotech **
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MUNICIPIO DE DOURADINA
Estado do Paraná
Exercício:

CNPJ 78.200.110/0001-94

2021

Decreto nº 119/2021 de 14/06/2021
Ementa: Abre Crédito
outras providências.

Adicional

Suplementar

e

da

O Prefeito Municipal de DOURADINA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe
foram conferidas pela Lei
Orçamentária nº 2267/2020
de 11/11/2020.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Crédito

Prefeitura MuniciPal de esPeranÇa nova

ESTADO DO PARANÁ.
PORTARIA Nº 148/2021
SÚMULA: Designa membros para o monitoramento e avaliação das parcerias
06.000.00.000.0000.0.000.
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E PROMOÇÃO SOCIAL
celebradas entre
a administração pública municipal
e
a
06.001.00.000.0000.0.000.
GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO, EMPREGO E
Associação dos Universitários e Cursista de Esperança Nova – AUCEN, durante o
PROMOÇÃO SOCIAL
exercício de 2021, e dá outras providências.
06.001.08.244.0002.2.024.
MANUTENÇÃO E COORD. DA SECRETARIA DE TRABALHO,
O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, no
EMPREGO E PROMOÇÃO SOCIAL
uso de suas atribuições legais e considerando a promulgação da Lei Federal n.º
33879 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
629 - 4.4.90.52.00.00
20.000,00
13.019/14, alterada pela Lei 13.204/15, Decreto Municipal 041/2017 e Decreto
06.002.00.000.0000.0.000.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Municipal nº 072/2017 que disciplina o regime jurídico das parcerias realizadas entre
06.002.08.244.0007.2.165.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB CRAS E PROPRIO
a administração pública e as organizações da sociedade civil que serão celebradas
33879 MATERIAL DE CONSUMO
628 - 3.3.90.30.00.00
5.000,00
por meio de termo de fomento ou termo de colaboração após a aprovação dos
respectivos planos de trabalho.
Total Suplementação:
25.000,00
RESOLVE:
Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste
Art. 1º - Designar os seguintes membros para comporem a Comissão de
Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme
Monitoramento e Avaliação, durante o exercício de 2020:
Késie Viviane Betinelli de Souza CPF nº 036.378.619-84- Presidente;
discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.
Silvana Gasparoto Vasconcelos CPF nº 906.114.039-00 - Secretária; e
Redução
Bruno Braga Costa CPF n° 121.782.599-10 - Membro.
06.000.00.000.0000.0.000.
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E PROMOÇÃO SOCIAL
Art. 2° - Fica a servidora designada impedida de participar desta comissão nos
06.002.00.000.0000.0.000.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
seguintes casos:
06.002.08.244.0007.2.165.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB CRAS E PROPRIO
I - se nos últimos 05 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 01
33879 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
609 - 3.3.90.39.00.00
25.000,00
(uma) das entidades partícipes.
JURÍDICA
§ 1° Configurado o impedimento do art. 2º, inciso I, deverá ser designado membro
substituto que possua qualificação técnica equivalente à do substituído.
Total Redução:
25.000,00
Art. 3° - Compete a Comissão de Monitoramento e Avaliação monitorar e avaliar as
Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a parcerias celebradas com as organizações da sociedade civil.
atualizar os valores constantes de anexos previstos na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga as disposições
e PPA – Plano
Plurianual
de Investimentos considerando o cumprimento **
das
normas
Elotech
**
em contrario em especial a Portaria 070/2020.
MUNICIPIO
DE DOURADINA
14/06/2021
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos onze dias
estabelecidas no SIM-AM 2020 (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento
Pág. 2/2
do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.
Estado do de
Paraná
CNPJ
78.200.110/0001-94
Mensal) do Tribunal
Contas do
Estado,
especificamente com referência ao Módulo
EVERTON BARBIERI
Planejamento.
Exercício:
2021
Prefeito Municipal
Suplementação

Artigo 4º publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício

Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
A Prefeita Municipal, Maria Helena Bertoco Rodrigues, 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
:
100/2021
b) Licitação Nrº
:
53/2021
c) Modalidade
:
Dispensa
d) Data Homologação :
11/06/2021
e) Objeto Homologado :
Aquisição de Parede Divisória em gesso tipo Drywall e
Painel de Gesso com iluminação e pintura
f) Dotação Orçamentaria:
04.122.0004.2.012. - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DA SEC.
DE ADMINISTRAÇÃO
g) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
1) LUCAS HENRIQUE MOREIRA inscrito no CNPJ/CPF Nº 34.389.495/0001-04 no
valor total dos itens ven-cidos de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
CRUZEIRO DO OESTE, 11 de Junho de 2021.
Maria Helena Bertoco Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 149/2021
SÚMULA: Designa membros para compor Órgão Técnico da administração Pública
de Esperança Nova para o exercício de 2021, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, no
uso de suas atribuições legais e considerando a promulgação da Lei Federal n.º
13.019/14 Artigo 35 Inciso V, Decreto Municipal 041/2017 Artigo 26, Paragrafo § 6º,
Inciso V que disciplina a Celebração e a formalização das parcerias realizadas entre a
administração pública e as organizações da sociedade civil que serão celebradas por
meio de termo de fomento ou termo de colaboração.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar membros para compor Órgão Técnico da administração Pública da
Politica de Esperança Nova, durante o exercício de 2021:
Thiago Silva de Campos CPF nº 060.914.569-03;
Joana Mara Lamazale Leal Barbieri CPF nº 072.930.649-69; e
João Aparecido Bicudo CPF nº 467.212.589-00.
Art. 2° - A emissão do parecer Técnico do órgão técnico da administração pública
do Município de Esperança Nova, que deverá pronunciar-se, de forma expressa, a
respeito:
a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua
cooperação, da parceria;
c) da viabilidade de sua execução;
d) da verificação do cronograma de desembolso;
e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a
fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão
ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das
metas e objetivos;
f) da designação do gestor da parceria;
g) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga as disposições
em contrário em especial a Portaria 179/2017.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos onze dias
do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.
EVERTON BARBIERI
Prefeito Municipal

da

Este

Prefeitura

Decreto

Municipal

entrará

de

em

vigor

na

DOURADINA

,

data

Estado

Paraná, em 14 de junho de 2021.

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de esPeranÇa nova

Estado do Paraná

PORTARIA 147/2021
SÚMULA: Designa responsável técnico pelo acompanhamento e fiscalização da
Transferência Voluntária firmada entre o Município de Esperança Nova e as entidades
da Sociedade Civil através de Termo de Fomento/Colaboração.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1°. Designa, nos termos da Lei Federal 13.019/2014, Lei Federal n° 13.204/2015
Decreto Municipal 041/2017, Artigo 21 da Resolução n. 28/2011 de 06 de outubro
de 2011, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a servidora Senhora
Neuzeli Duenha Bogas Simões, com matrícula funcional n. 496-0 para atuar como
Responsável Técnica pelo acompanhamento da execução e fiscalização de Termos
de Fomento, Termos de Colaboração firmada entre o Município de Esperança Nova e
as Entidades da Sociedade Civil.
Art. 2°. O acompanhamento e a fiscalização que trata o artigo primeiro desta Portaria
serão realizados através das seguintes ações e documentos destinados a atestar a
adequada utilização dos recursos:
I. Emitir Termo de Acompanhamento e Fiscalização, sempre que houver alguma
verificação ou intervenção fiscal do Tribunal de Contas;
II. Emitir Certificado de compatibilidade Físico-Financeira, certificando se o percentual
físico executado é compatível ou não com o percentual dos recursos até então
repassados; e
III. Ao Término da Execução, emitir Certificado de Cumprimento dos Objetivos.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário, em especial a Portaria Municipal de nº 221/2017 a partir desta data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos sete dias
do mês de junho do ano de 2021.
Everton Barbieri
Prefeito Municipal

de

sua

do

Prefeitura MuniciPal de Guaira

Estado do Paraná

PORTARIA Nº 300/2021
Data: 14.06.2021
Ementa: atribui responsabilidade a servidor público municipal, conforme especifica, como
Gestor dos convênios do Município de Guaíra, Estado do Paraná, junto a Secretaria de
Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e de
conformidade com as disposições contidas no artigo 84 da Lei Orgânica do Município
de Guaíra, e, considerando o Memorando online sob nº 2236/2021,
RESOLVE:
Art. 1º Fica designado o servidor público municipal Sr. ZINALDO DA ROCHA,
Diretor da Diretoria de Estrada e Rodagem, técnico em Agropecuária CFTA nº
02878945921, matrícula funcional nº 2690-5, portador do RG nº 7.690.100-7 SSP e
CPF 028.789.459-21, como Gestor Técnico dos Convênios do Município de Guaíra,
Estado do Paraná, perante a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
– SEAB, bem como responsável por acompanhar todos os procedimentos desde o
projeto/licitação, atestar o recebimento e proceder a prestação de contas final.
Art. 2º Caberá ao referido servidor adotar todas as medidas complementares para a
execução e o acompanhamento dos objetos conveniados com a SEAB.
Art. 3º O exercício das funções descritas nesta Portaria será considerado serviço
público relevante e não será remunerado.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 14 de junho de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa

Estado do Paraná

DECRETO N.º 5.869/2021
DATA: 14/06/2021
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo licitatório.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pelo Pregoeiro o Sr. João Gilson Prado.
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa JOSE CARLOS TRICHES - ME o
resultado do processo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico n.º 021/2021.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório modalidade Pregão
Eletrônico n.º 021/2021 em favor da empresa JOSE CARLOS TRICHES - ME, cujo
objeto trata se da aquisições de extintores de incêndio, suporte de solo, placas
fotoluminescente, bem como serviços de recarga, demarcação de solo e teste
hidrostático, para atender as necessidades do Município de Icaraíma.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 14 dias do mês de Junho de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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UMUARAMA, TERÇA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2021

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

Publicações legais
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Prefeitura MuniciPal de alto Paraíso

Estado do Paraná
DECRETO Nº 2479/2021
SÚMULA: Abre Créditos Adicionais Suplementares por Anulação de Dotação, Créditos Adicionais Suplementares por
Superávit Financeiro e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando
as disposições da Lei Municipal Nº. 525, de 05 (cinco) de novembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Município
(Jornal Umuarama Ilustrado) em 06 (seis) de novembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Abre Créditos Adicionais Suplementares por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro no valor de
R$ 123.550,00 (cento e vinte e três mil e quinhentos e cinquenta reais), mediante a inclusão de rubricas de despesas
das dotações orçamentárias:
03 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO
03.06 PROCURADORIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS
040910003.2.085000 Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal
121
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1.500,00
04 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
04.03 DIV. TRIBUTOS, ARRECADACAO, FISCALIZACAO
041290006.2.019000 Manutenção da Divisão de Tributos, Arrecadação e Fiscalização
166
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
5.000,00
09 SEC. OBRAS, PLAN. URB. E SERV. PUBLICOS
09.02 DIV. OBRAS, PLAN. URB. E SERV. PUBLICOS
154510016.1.048000 Investimentos na Divisão de Obras, Planejamento Urbano e Serviços Públicos
522
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
2.153,00
12 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
12.02 DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO
226610019.2.059000 Manutenção da Divisão de Industria e Comercio
640
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.897,00
0 Recursos Ordinários (Livres) – Exercício
07 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
07.02 DIVISAO DE EDUCACAO
123610007.2.022000 Manutenção da Divisão de Educação
243
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
251
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5.000,00
107 Salario Educação
08 SECRETARIA DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
103020014.2.044000 Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS
435
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
100.000,00
14 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
14.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
082440005.2.093000 Manutenção do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica
800
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2.000,00
934 BLOCO FIN. PROTECAO SOCIAL BASICA - SUAS
Art. 2º. Abre Créditos Adicionais Suplementares por Superávit Financeiro no corrente exercício financeiro no valor de
R$- 2.585,69 (dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referente aos saldos disponíveis
em bancos do exercício financeiro de 2020, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº
038/2005 e suas atualizações, de acordo com as seguintes ordens classificatórias:
14 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
14.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
082440005.2.071000 Programa a Cargo do Fundo Municipal de Assistência Social
773
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.049,89
807 PROG. FAMILIA PARANAENSE VI - DELIB. 57/2019
08 SECRETARIA DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
103010014.2.072000 Enfrentamento da Emergência COVID 19 - At. Básica
8185 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.535,80
1035 COVID-19 - Rede de Ensino
Art. 3º. Para cobertura dos Créditos autorizados pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal reduzirá as seguintes
dotações do orçamento vigente:
08 SECRETARIA DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
103020014.2.044000 Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS
434
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
11.550,00
0 Recursos Ordinários (Livres) – Exercício
07 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
07.02 DIVISAO DE EDUCACAO
123610007.2.030000 Manutenção do Transporte Escolar
276
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
107 Salario Educação
103010014.2.042000 Manutenção do Bloco de Atenção Básica - SUS
366
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 60.000,00
371
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
40.000,00
303 SAUDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00)
14 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
14.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
082440005.2.093000 Manutenção do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica
796
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
934 BLOCO FIN. PROTECAO SOCIAL BASICA – SUAS
Art. 4º. Como recurso para cobertura dos Créditos autorizados pelo Art. 2º, o Poder Executivo Municipal utilizarse-á do superávit financeiro, referente os saldos disponíveis em bancos do exercício financeiro de 2020, sem
comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com as
seguintes fontes de recursos:
Fonte de Recursos
Descrição
Valor
807
PROG. FAMILIA PARANAENSE VI - DELIB. 57/2019 1.049,89
1035 COVID-19 - Rede de Ensino
1.535,80
Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - Pr., aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2021.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE/PR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2021
EDITAL 19/2021

segue:

O Município de Cruzeiro do Oeste/PR, por meio de sua representante legal, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que

1. Resultado preliminar das solicitações de isenção da taxa de inscrição: Não houve solicitação, de forma que não há relatório a ser divulgado.
2. Dia de recurso: O candidato interessado em interpor recurso relativo ao resultado ora divulgado deverá fazê-lo no dia 16/06/2021,
diretamente no site www.objetivas.com.br, no campo “recursos”, localizado na área do candidato.
3. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do candidato.
Cruzeiro do Oeste/PR, 15 de junho de 2021.

Maria Helena Bertoco Rodrigues,
Prefeita Municipal.
Registre-se e publique-se.

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO Nº 112 /2021
REF. CONTRATO Nº 213 / 2017
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/000127, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e
domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa
CRUZEIRO CLINICA MEDICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 13.324.808/0001-76,
com sede na RUA PEABIRU, 1200 - CEP: 87400000 Cruzeiro do Oeste/PR, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) FIDELCINO GONÇALVES , portador do CPF nº. 098.445.469-15, residente e
domiciliado na cidade de Cruzeiro do Oeste/PR, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente
Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira: O objeto Contratação de empresa especializada para prestar serviços de supervisão e auditoria
da rede de profissionais e serviços realizados do Sistema Único de Saúde - SUS no âmbito municipal, por um período
de 12 (doze) meses, conforme espe-cificações no Anexo I. Órgão Solicitante Secretaria Municipal de Saúde., da(o)
Pregão 52/2017, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão
52/2017, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas de-mais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o
Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acor-do, prorrogar o prazo de
vigência do contrato 213 / 2017, a contar do dia 12 de Junho de 2021 com vencimento em 12 de Junho de 2022, para
dar continuidade nos serviços pres-tados, conforme memorando 2021001392.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabele-cidas pela licitação Pregão
52/2017 , que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 213 / 2017.
Cruzeiro do Oeste/PR, 02 de junho de 2021.
CRUZEIRO CLINICA MEDICA LTDA
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal
Testemunhas:
1----------------------------------------2 ----------------------------------------TERMO ADITIVO Nº 109 /2021
REF. CONTRATO Nº 276 / 2018
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/000127, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e
domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa
RZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP. pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ17.594.984/0001-89 , com
sede na AVENIDA MARINGA, S/N SA-LA B - CEP: 87525000 - BAIRRO: CENTRO - Ivaté – PR, neste ato pelo(a)
Sr.(ª)
RAPHA-EL
J. ZAUPA
JUNIOR,
portador do
CPF nº. com
918.920.829-34,
residente
domiciliado
Antes de
imprimir este documento,
pense
em sua responsabilidade
e compromisso
o meio ambiente. Seja
consciente, aenatureza
agradece.na ci-dade
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Nova Olímpia/PR, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o
presente Contrato, mediante as clausulas e condi-ções seguintes:
Cláusula Primeira: O objeto Contratação de empresa para prestação de Serviços médicos com especialidade em
Pediatria nas UNIDADE BASICAS DE SAÚDE e HOSPITAL MUNI-CIPAL, por um período de 24 (vinte e quatro)
meses. Órgão Solicitante Secretaria Munici-pal de Saúde. Conforme especificações no Anexo I., da(o)Pregão
75/2018, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão
75/2018, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas de-mais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o
Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acor-do, prorrogar o prazo de
vigência do contrato 276 / 2018, a contar do dia 05 de Junho de 2021 com vencimento em 05 de Junho 2022, para dar
continuidade nos serviços presta-dos, CONFORME MEMORANDO 2021001394.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabele-cidas pela licitação Pregão
75/2018 , que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 276 / 2018.
Cruzeiro do Oeste/PR, 01 de junho de 2021.
RZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP.
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal
Testemunhas:
1----------------------------------------2 ----------------------------------------TERMO ADITIVO Nº 114 /2021
REF. CONTRATO Nº 44 / 2019
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/000127, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e
domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa
DANIELA PAISANA NOGUEIRA-ME, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ: 28.219.686/0001-25 , com
sede na EDMUNDO MERCER JUNI-OR , 1096 - CEP: 87400000 - BAIRRO: CENTRO- neste ato pelo(a) Sr.(ª)
DANIELA PAI-SANA NOGUEIRA, portador do CPF nº. 060.585.509-98, residente e domiciliado na cidade de Cruzeiro
do Oeste/PR, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acer-tado na melhor forma de direito, o
presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira: O objeto Contratação de empresa especializada em Endodontia junto ao Centro Odontológico do
município, por um período de 12 (doze) meses. Órgão Solicitan-te Secretaria Municipal de Saúde - Divisão Fundo
Municipal de Saúde. Conforme especifi-cações em anexo I., da(o)Pregão 8/2019, que passa a fazer parte integrante
deste Contra-to, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão
8/2019, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o
Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acor-do, prorrogar o prazo de
vigência do contrato 44 / 2019, a contar do dia 08 de Junho de 2021 com vencimento em 08 de junho 2022, para dar
continuidade nos serviços prestados, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 2021001424.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabele-cidas pela licitação Pregão
8/2019 , que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 44 / 2019.
Cruzeiro do Oeste-PR, 07 de junho de 2021.
DANIELA PAISANA NOGUEIRA-ME
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal
Testemunhas:
1----------------------------------------2 ----------------------------------------TERMO ADITIVO Nº 108 /2021
REF. CONTRATO Nº 43 / 2019
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/000127, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e
domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa
DANIELA PAISANA NOGUEIRA-ME - pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ: 28.219.686/0001-25 , com
sede na EDMUNDO MERCER JUNIOR , 1096 - CEP: 87400000 - BAIRRO: CENTRO- Cruzeiro do Oeste-PR, neste
ato representado pelo(a) Sr.(ª) DANIELA PAISANA NOGUEIRA, portador do CPF nº. 060.585.509-98, residente e
domiciliado na cidade de Cruzeiro do Oeste/, doravante deno-minado CONTRATADO, tem entre si justo e acertado na
melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira: O objeto Contratação serviços especializados na área de Periodontia, para realização de
procedimentos cirúrgicos e não-cirúrgicos prestados no Centro Odonto-lógico de Cruzeiro do Oeste. Órgão solicitante
Secretaria Municipal de Saúde, por um perí-odo de 12 (doze). Conforme especificações no Anexo I., da(o)Pregão
7/2019, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão
7/2019, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o
Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acor-do, prorrogar o prazo de
vigência do contrato 43 / 2019, a contar do dia 03 de Junho 2021 com vencimento em 03 de Junho 2022, para dar
continuidade nos serviços prestados, CONFORME MEMORANDO 2021001424
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabele-cidas pela licitação Pregão
7/2019 , que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 43 / 2019.
Cruzeiro do Oeste- PR, 01 de junho de 2021.
DANIELA PAISANA NOGUEIRA-ME
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal
Testemunhas:
1----------------------------------------2 -----------------------------------------

Prefeitura MuniciPal de francisco alves

Prefeitura MuniciPal de esPeranÇa nova

Estado do Paraná
DECRETO Nº 112/2021
Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no orçamento para exercício de 2021, do município de Esperança
Nova, Estado do Paraná.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei
e Especialmente Contida na Lei nº 1.031/2020 de 24/11/2020.
DECRETA
Art. 1º - Abrir, um crédito suplementar no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), mediante a inclusão das rubricas de
despesa das dotações orçamentárias:
Fonte
0 – Recursos ordinários (Livres)
Órgão 05 – Secretaria Municipal de Fomentos as Atividades Econômicas
Un. Orç. 05.01 – Divisão de Fomento Agropecuário, Indústria e Comércio
Atividade 20.606.10252.135 – Manutenção das Atividades de Agricultura
El. Despesa (515) 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA..............R$ 3.000,00
Art. 2º Para a cobertura do(s) crédito(s) aberto no artigo anterior serão cancelados total/parcialmente a(s) seguinte(s)
dotação orçamentaria vigente.
Fonte
0 – Recursos ordinários (Livres)
Órgão 05 – Secretaria Municipal de Fomentos as Atividades Econômicas
Un. Orç. 05.01 – Divisão de Fomento Agropecuário, Indústria e Comércio
Atividade 20.606.10252.135 – Manutenção das Atividades de Agricultura
El. Despesa (513) 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.......................................................R$ 3.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Esperança Nova - PR, 14 de Junho de 2021.
EVERTON BARBIERI
Prefeito

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa

Estado do Paraná
REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021
A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n.º 810, torna público
que realizará no local e data abaixo, certame licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO- REGISTRO DE
PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM objetivando a aquisição do objeto abaixo identificado:
OBJETO: CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES
DE MATERIAIS DE CONSUMO GERAL, TAIS COMO PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, DENTRE OUTROS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, TUDO CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO EDITAL E DEMAIS ANEXOS DO PROCESSO.
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 meses.
VALOR MÁXIMO R$ 705.708,66 (SETECENTOS E CINCO MIL SETECENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS
CENTAVOS), conforme relação com quantidades e especificações constantes anexo ao edital.
•A presente licitação é destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014. De acordo com o Artigo 48, §3º, da Lei Complementar
123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, fica estabelecido à prioridade de contratação para as microempresas
e empresas de pequeno porte sediadas regionalmente até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido
verificado no certame. 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), por
ser a medida técnica e econômica mais vantajosa para Administração Publica, dada a possibilidade de aquisição do
objeto por fornecedores desta qualificação tributaria e potencial econômico, que resultara em maior vantajosidade a
este ente, do ramo de atividade relativa ao objeto da contratação, e que atendam às condições de credenciamento do
presente Edital, ato previsto legalmente, conforme Lei Municipal n° 1.406/2017 de 06 de Setembro de 2017 e Decreto
Municipal n° 5.464/2020 de 21 de Maio de 2020.
DOCUMENTAÇÃO: Os documentos correspondentes às propostas comerciais das empresas interessadas em
participar, deverão ser encaminhadas para o sistema eletrônico disponível na plataforma: www.blll.org.br. Conforme
especificado no edital. INFORMAÇÕES E EDITAL COMPLETO: Edital na íntegra encontra-se a disposição na Sala da
Secretaria de Planejamento, na Prefeitura Municipal, sito Avenida Hermes Vissoto, 810, nos seguintes horários: das
08:00 h às 12:00 e 13:30 às 17:30 de Segunda a Sexta-Feira, e ainda estará disponível no site da Prefeitura Municipal
para download, http://icaraima.pr.gov.br/site. Maiores Informações e esclarecimentos no endereço acima ou pelo fone
(44)3665-8000. – E-mail: planejamento@icaraima.pr.gov.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08h00m do dia 29/06/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10h30m do dia 29/06/2021.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, em 14 de junho de 2021.
JOÃO GILSON PRADO
PREGOEIRO

Prefeitura MuniciPal de douradiina

ERRATA DE EDITAL

Prefeitura MuniciPal de BrasilÂndia do sul - Pr

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR
PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
RECURSOS: Tesouro Municipal.
ABERTURA: Às 09h00min (nove horas) do dia 13/05/2021.
PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS: R$425.961,63 (Quatrocentos e vinte e cinco mil novecentos sessenta e um reais
e sessenta e três centavos).
Brasilândia do Sul - PR, 04 de maio de 2021.
LUANA BEATRIZ BERNARDO
Pregoeira
*Data de abertura erroneamente publicada.
*Onde lia – se ABERTURA: Às 09h00min (nove horas) do dia 10/05/2021, lê-se ABERTURA: Às 09h00min (nove
horas) do dia 13/05/2021.
Tendo em vista que o erro foi apenas no extrato de publicação e o que o teor do edital está com a data correta, não é
necessária prorrogação de data de abertura.

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 280
DE 14 DE JUNHO 2021.
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 01 (uma) diária, no valor de R$ 40,00, (quarenta reais) ao Servidor Municipal CARLOS
ALBERTO DA SILVA, matrícula n° 1605, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Manutenção da Divisão do Pronto
Atendimento - PAM, no seguinte dia, local e finalidade:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
11/06/2021 14:00h/23:00h Londrina - Paraná
Conduzir paciente para internamento hospitalar.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local
de origem até o destino final.
II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 14 de junho de 2021.
Oberdam José de Oliveira
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
ERRATA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, Estado de Paraná, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe
de Apoio designados pela Portaria nº 025/2021, torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO
ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021, tipo Menor Preço por Item, relativo ao Processo nº: 053/2021, cujo
objeto é a futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, aos pacientes do programa próteses dentárias do município, conforme
necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Alves, Estado do Paraná, contendo as
seguintes alterações ao instrumento convocatório:
No edital, item 8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Inclui-se os itens:
8.2. Licença Sanitária da empresa participante, expedida pelo órgão competente local, em plena vigência;
8.3. Certificado de regularidade da empresa licitante expedido pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO);
8.4. Certificado de regularidade do responsável técnico indicado pela empresa licitante expedido pelo Conselho
Regional de Odontologia (CRO);
8.5. Comprovante de vínculo entre a empresa licitante e o(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s), mediante cópia
do registro em carteira de trabalho ou cópia da ficha de registro de empregados da empresa. Caso o(s) Responsável(is)
Técnico(s) seja(m) dirigente(s) ou sócio(s) da empresa licitante, tal comprovação deverá ser feita através da cópia da
ata da Assembleia de sua investidura no cargo ou cópia do contrato social.
Tendo em vista que a alteração supracitada interfere na elaboração da proposta, fica definida nova data de realização
do Pregão:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 25/06/2021.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 09:00 horas do dia 25/06/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 25/06/2021.
Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital de Licitação e seus anexos, permanecem inalterados.
O EDITAL RETIFICADO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE FRANISCO ALVES – http://www.
franciscoalves.pr.gov.br–Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de
Francisco Alves, situado à Rua Jorge Ferreira, 627, mediante preenchimento da solicitação de edital.
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, à
Rua Jorge Ferreira, 627, FRANCISCO ALVES – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3643-000 ou pelo
email:pmfalicitacao@gmail.com.
Francisco Alves, Paraná, 14 de Junho de 2021.
Daniel Dos Santos Terceiro Chamorro
DECRETO Nº 092 DE 14 DE JUNHO DE 2021.
SUMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO PROFERIDO PELO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 051/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 035/2021 E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, na pessoa
de seu representante legal o Prefeito Municipal Interino Sr. LIOMAR MENDES LISBOA, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando o julgamento proferido pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nomeado pela portaria do executivo sob n.º
025/2021; e;
Considerando os termos e trâmites legais atendidos em conformidade com o que determina o Edital Licitatório
amparado pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 030/2006, de 15 de maio de
2006, Decreto 5.450/2005 de 31 de maio de 2005, Decreto 5.504/2005 de 05 de agosto de 2005 e aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações
introduzidas posteriormente e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
D E C R E T A:
Art. 1° - FICA HOMOLOGADO o julgamento proferido e ADJUDICADO pelo pregoeiro e equipe de apoio de que trata
o PROCESSO LICITATÓRIO N.º 051/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO n.º 035/2021 para o(s) seguinte(s) licitante(s):
DYNABASE PRODUTOS QUÍMICOS PARA SOLO LTDA, por ter apresentado proposta mais vantajosa com o
resultado de melhor proposta realizado em sessão pública em forma de lance sequencial em conformidade com
sua proposta inicial, e proposta final registrado e homologada em ata de sessão pública para o Item 01 do lote 01.
Art. 2° - Fica fazendo parte integrante ao presente DECRETO, Ata de Sessão Publica Parecer Final da Comissão de
Licitações, Extrato de Contrato e/ou Contrato na sua integra, anexo de proposta de preços, Publicações Legais no
Diário Oficial do Município e demais documentações pertinentes ao processo licitatório, em conformidade com o que
determina a Lei Federal n.º 8.666/93, posteriores alterações e demais legislações inerentes.
Art. 3° - Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste
decreto.
Art. 4° – Fica autorizado a formalizar o devido contrato nos termos do Artigo 54 e dos demais artigos seguintes da Lei
Federal 8.666/1993 e das demais legislações pertinente em vigor.
Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Francisco Alves, em 14 de Junho de 2021, 200º da Independência e 133º da República.
LIOMAR MENDES LISBOA
Prefeito Municipal Interino
PORTARIA N.º 105 DE 14 DE JUNHO DE 2021
EXONERA, A PEDIDO, ALBERTO SATURNO MADUREIRA FILHO.
LIOMAR MENDES LISBOA, Prefeito Interino Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Exonerar, a pedido, o Senhor ALBERTO SATURNO MADUREIRA FILHO, brasileiro, casado, funcionário, portador
da Cédula de Identidade RG n.º 6.627.631-7 expedida pela SSP/PR e CPF sob nº 009.558.639.37, contratado pelo
Processo Seletivo Simplificado – Nº 001/2020, no cargo de Técnico em Enfermagem, do quadro único de pessoal
deste município de Francisco Alves, Estado do Paraná.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito para o dia 11/06/2021.
Francisco Alves, em 14 de Junho de 2021, 200º da Independência e 133º da República.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
LIOMAR MENDES LISBOA
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa

Estado do Paraná
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
PORTARIA N.º 236/2021
DATA: 14/06/2021
SÚMULA: Nomeia Fiscal de Contrato de Empresas.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,
RESOLVE:
1º) – Fica Nomeada a Sra. Marcia da Silva Ereno Fernandes, portadora da RG n.º 7.952.587-1 e do CPF nº
036.967.449-99, Como Fiscal de Contrato nº 047/2021 Empresa: ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E
SERVIÇOS EIRELI - EPP, Fiscal de Contrato nº 048/2021 Empresa: ANÉZIA JANDIRA TIMOTEO ANDRADE, Fiscal
de Contrato nº 049/2021 Empresa: CAROL DISTRIBUIDORA – EIRELI - ME, Fiscal de Contrato nº 050/2021 Empresa:
ESCOLARES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, Fiscal de Contrato nº 051/2021 Empresa: GAMA
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, Fiscal de Contrato nº 052/2021 Empresa: MAQPEL PAPELARIA
E EQUIPAMENTOS LTDA, Fiscal de Contrato nº 053/2021 Empresa: PAPIROS MÓVEIS E ELETRO EIRELI - ME,
Fiscal de Contrato nº 054/2021 Empresa: PROJECLASSES IND E COM DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA, Fiscal
de Contrato nº 055/2021 Empresa: TYSKI & MACHOVSKI, Fiscal de Contrato nº 056/2021 Empresa: V. A. OTTONI
EQUIPAMENTOS EPP, Fiscal de Contrato nº 057/2021 Empresa: VINICIUS DO AMARAL ROLÂNDIA, Fiscal de
Contrato nº 058/2021 Empresa: VIOLA MIX MÓVEIS EIRELI,
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 28 dias do Mês de Maio de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

Publicações legais

UMUARAMA, teRçA-feiRA, 15 de junho de 2021

b5

leis@ilustrado.com.br

b6

UMUARAMA, teRçA-feiRA, 15 de junho de 2021

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

Publicaçõs legais
Prefeitura MuniciPal de douradina

MunicíPio de Guaíra

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 281
DE 14 DE JUNHO 2021
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 01 (UMA) diária de viagem, no valor de R$- 40,00, (Quarenta reais), ao Servidor Municipal,
CARLOS ALBERTO B. ROBERTI matrícula n° 90, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Manutenção da Divisão
do Pronto Atendimento Municipal (PAM), no seguinte dia, local e finalidade:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
13/06/2021 08:30h/15:30h
Cascavel-Paraná
Buscar alta de paciente em 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.
II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 14 de junho de 2021.
Oberdam José de Oliveira
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2021
Pregão Eletrônico nº 111/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no
CNPJ nº 17.472.278/0001-64.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos a
serem utilizados na distribuição pela Farmácia Municipal, Unidades Básicas de Saúde, no atendimento do setor de
emergência e na Unidade de Pronto Atendimento - UPA no Município de Guaíra – Paraná.
Valor Total: R$ 30.559,50 (Trinta mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).
Prazo de Vigência: início em 14 de junho de 2021 e término em 13 de junho de 2022.
Data de Assinatura: 14 de junho de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.

conselHo MuniciPal dos direitos
da
crianÇa e do adolescente – cMdca
FRANCISCO ALVES – PARANÁ

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 280/2021
Pregão Eletrônico nº 111/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITLARES, inscrita no
CNPJ nº 07.752.236/0001-23.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos a
serem utilizados na distribuição pela Farmácia Municipal, Unidades Básicas de Saúde, no atendimento do setor de
emergência e na Unidade de Pronto Atendimento - UPA no Município de Guaíra – Paraná.
Valor Total: R$ 4.280,50 (Quatro mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos).
Prazo de Vigência: início em 14 de junho de 2021 e término em 13 de junho de 2022.
Data de Assinatura: 14 de junho de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.

PLEITO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR - EDITAL 002/2021
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA DE
FRANCISCO ALVES - PR, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei nº 442/2002 de 13 de Abril de 2002, com
as alterações nas Leis Municipais 835/2013 de 07 de Agosto de 2013, Lei Municipal 909/2015 de 16 de Abril de 2015
e Lei Municipal 1053/2019 de 17 de Abril de 2019 , torna público o seguinte:
Fica prorrogado o prazo para inscrição referente ao Processo de Escolha de Suplentes do Conselho Tutelar (Edital
001/2021 CMDCA), até o dia tendo 29 de junho de 2021.
Consequentemente, o Anexo IV do Edital 001/2021 do CMDCA passa a constar com a seguinte redação:
Anexo IV
Calendário Referente ao Edital n° 001/2021 do CMDCA dado pela Aprovação da resolução 003/2021
EVENTO
DATAS
Publicação do Edital
25/05/2021
Prazo das Inscrições
25/05/2021 à 29/06/2021
Análise das Inscrições
30/06/2021 à 01/07/2021
Publicação da lista dos candidatos com inscrição DEFERIDAS em ordem alfabética, aptos ao teste de
conhecimento.
05/07/2021
Prazo para recursos junto a comissão especial de processo eleitoral.
06/07/2021 à 12/07/2021
Publicação dos resultados dos recursos - Definitiva
13/07/2021
Reunião para sorteio dos números, recolher as fotos para ser enviados ao cartório eleitoral. 14/07/2021
Divulgação dos locais de votação.
15/07/2021
Prazo para a campanha.
19/07/2021 à 20/08/2021
Dia da ELEIÇÃO
22/08/2021
Divulgação do resultado da votação.
23/08/2021
Prazo para impugnações junto a comissão especial de processo eleitoral.
24/08/2021 à 30/08/2021
Divulgação dos resultados dos recursos e da lista definitiva. 01/09/2021
Capacitação 13/09/2021
Data da DIPLOMAÇÃO dos suplentes.
17/09/2021
Nomeação dos SUPLENTES. 20/09/2021
Francisco Alves - PR, 14 de junho de 2021.
LARISSA DOS SANTOS SALGADO ROSENDO
Presidente do CMDCA

leis@ilustrado.com.br

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2021
Pregão Eletrônico nº 111/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 81.706.251/000198.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos a
serem utilizados na distribuição pela Farmácia Municipal, Unidades Básicas de Saúde, no atendimento do setor de
emergência e na Unidade de Pronto Atendimento - UPA no Município de Guaíra – Paraná.
Valor Total: R$ 16.197,90 (Dezesseis mil, cento e noventa e sete reais e noventa centavos).
Prazo de Vigência: início em 14 de junho de 2021 e término em 13 de junho de 2022.
Data de Assinatura: 14 de junho de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2021
Pregão Eletrônico nº 111/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 23.228.076/0001-74.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos a
serem utilizados na distribuição pela Farmácia Municipal, Unidades Básicas de Saúde, no atendimento do setor de
emergência e na Unidade de Pronto Atendimento - UPA no Município de Guaíra – Paraná.
Valor Total: R$ 140.608,90 (cento e quarenta mil, seiscentos e oito reais e noventa centavos).
Prazo de Vigência: início em 14 de junho de 2021 e término em 13 de junho de 2022.
Data de Assinatura: 14 de junho de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/2021
Pregão Eletrônico nº 111/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.905.076/0001-90.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos a
serem utilizados na distribuição pela Farmácia Municipal, Unidades Básicas de Saúde, no atendimento do setor de
emergência e na Unidade de Pronto Atendimento - UPA no Município de Guaíra – Paraná.
Valor Total: R$ 27.700,00 (Vinte e sete mil e setecentos reais).
Prazo de Vigência: início em 14 de junho de 2021 e término em 13 de junho de 2022.
Data de Assinatura: 14 de junho de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

Município de Icaraíma
- Estado do Paraná -

Gabinete do Prefeito
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO n.º 088/2020
PREGÃO 037/2020
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n.º 76.247.337/0001-60, com sede
à Avenida Hermes Vissoto, 810, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, brasileiro, agente político, residente e domiciliado na
cidade de Icaraíma - PR, RG nº 35.868.656-8, e CPF nº 166.999.308-69, residente e
domiciliado nesta cidade de Icaraíma – Estado do Paraná, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VERA LUCIA BRESSANI ISHIKAWA FOTO
ME, estabelecida à Avenida Hermes Vissoto, nº 861, Loja B, Centro, CEP: 87530-000,
Icaraíma, Estado do Paraná, telefone (44) 3665-2517, e-mail: fotostudiovera@gmail.com,
inscrita no CNPJ sob n.º 06.111.834/0001-50, neste ato representado pelo Sra. Vera
Lucia Bressani Ishikawa, brasileira, empresária, portadora do RG nº 4.222.118-0
SSP/PR, e devidamente inscrita no CPF sob o nº 607.562.099-00, como segue:
CONSIDERANDO a solicitação do Secretário de Administração, a vantajosidade para
administração dos preços contratados, o comum acordo e aprovação entre as partes,
Parecer jurídico aprovando e a consonância com o artigo 57 inciso II da lei 8.666/1993.
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a clausula Terceira do contrato 073/2020 que
passa a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO - “O prazo de vigência do presente contrato é até 30/06/2022, a partir da
data de 01/07/2021, ressalvado o direito de prorrogação de acordo com o art. 57, inc. IV
da lei 8.666/93, reajustado anualmente pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor
Amplo) acumulado no período.
CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a cláusula quarta do referido contrato que passa a
ter a seguinte redação: CLÁUSULA QUARTA - VALOR CONTRATUAL - Pela contratação
dos serviços ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de
até R$ 6.323,00 (seis mil, trezentos e vinte e três reais), corrigido pelo IPCA - Índice de
Preços ao Consumidor Amplo, acumulado no período.
ITEM
1
2

MunicíPio de Guaíra

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2021
Pregão Eletrônico nº 111/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº
03.924.435/0001-10.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos a
serem utilizados na distribuição pela Farmácia Municipal, Unidades Básicas de Saúde, no atendimento do setor de
emergência e na Unidade de Pronto Atendimento - UPA no Município de Guaíra - PR.
Valor Total: R$ 78.086,54 (Setenta e oito mil, oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).
Prazo de Vigência: início em 14 de junho de 2021 e término em 13 de junho de 2022.
Data de Assinatura: 14 de junho de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2021
Pregão Eletrônico nº 111/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.816.696/0001-54.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos a
serem utilizados na distribuição pela Farmácia Municipal, Unidades Básicas de Saúde, no atendimento do setor de
emergência e na Unidade de Pronto Atendimento - UPA no Município de Guaíra – Paraná.
Valor Total: R$ 104.727,80 (Cento e quatro mil, setecentos e vinte sete reais e oitenta centavos).
Prazo de Vigência: início em 14 de junho de 2021 e término em 13 de junho de 2022.
Data de Assinatura: 14 de junho de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 275/2021
Pregão Presencial nº 111/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.782.733/0001-49.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos a
serem utilizados na distribuição pela Farmácia Municipal, Unidades Básicas de Saúde, no atendimento do setor de
emergência e na Unidade de Pronto Atendimento - UPA no Município de Guaíra – Paraná.
Valor Total: R$ 5.850,00 (Cinco mil, oitocentos e cinquenta reais).
Prazo de Vigência: início em 14 de junho de 2021 e término em 13 de junho de 2022.
Data de Assinatura: 14 de junho de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2021
Pregão Eletrônico nº 111/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.889.035/0001-02.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos a
serem utilizados na distribuição pela Farmácia Municipal, Unidades Básicas de Saúde, no atendimento do setor de
emergência e na Unidade de Pronto Atendimento - UPA no Município de Guaíra – Paraná.
Valor Total: R$ 15.823,00 (Quinze mil, oitocentos e vinte e três reais).
Prazo de Vigência: início em 14 de junho de 2021 e término em 13 de junho de 2022.
Data de Assinatura: 14 de junho de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2021
Pregão Eletrônico nº 111/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.355.394/000151.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos a
serem utilizados na distribuição pela Farmácia Municipal, Unidades Básicas de Saúde, no atendimento do setor de
emergência e na Unidade de Pronto Atendimento - UPA no Município de Guaíra – Paraná.
Valor Total: R$ 18.679,90 (Dezoito mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa centavos).
Prazo de Vigência: início em 14 de junho de 2021 e término em 13 de junho de 2022.
Data de Assinatura: 14 de junho de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

MunicíPio de Guaíra

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 299/2021
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo(a) Pregoeiro(a) sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão
Eletrônico nº 111/2021 - 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 pela Pregoeiro sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão
Eletrônico nº 111/2021, cujo objeto é a Sistema de Registro de Preços (SRP), visando a contratação de empresa
especializada para fornecimento de medicamentos a serem utilizados na distribuição pela Farmácia Municipal,
Unidades Básicas de Saúde, no atendimento do setor de emergência e na Unidade de Pronto Atendimento - UPA no
Município de Guaíra - PR. As empresas:
DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.924.435/000110; vencedora global da licitação, com valor total máximo de R$ 78.086,54 (Setenta e oito mil, oitenta e seis reais e
cinquenta e quatro centavos);
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.816.696/0001-54; vencedora global da licitação, com
valor total máximo de R$ 104.727,80 (Cento e quatro mil, setecentos e vinte sete reais e oitenta centavos);
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.782.733/0003-00; vencedora global
da licitação, com valor total máximo de R$ 5.850,00 (Cinco mil, oitocentos e cinquenta reais);
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.889.035/0001-02; vencedora global da
licitação, com valor total máximo de R$ 15.823,00 (Quinze mil, oitocentos e vinte e três reais);
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.355.394/0001-51; vencedora global
da licitação, com valor total máximo de R$ 18.679,90 (Dezoito mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa
centavos);
GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº
17.472.278/0001-64; vencedora global da licitação, com valor total máximo de R$ 30.559,50 (Trinta mil, quinhentos e
cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).);
PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 81.706.251/0001-98; vencedora
global da licitação, com valor total máximo de R$ 16.197,90 (Dezesseis mil, cento e noventa e sete reais e noventa
centavos);
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITLARES, inscrita no CNPJ nº
07.752.236/0001-23; vencedora global da licitação, com valor total máximo de R$ 4.280,50 (Quatro mil, duzentos e
oitenta reais e cinquenta centavos);
CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 23.228.076/0001-74; vencedora global da
licitação, com valor total máximo de R$ 140.608,90 (Cento e quarenta mil, seiscentos e oito reais e noventa centavos);
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.905.076/0001-90; vencedora global da
licitação, com valor total máximo de R$ 27.700,00 (Vinte e sete mil e setecentos reais);
CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.652.030/0003-32; vencedora
global da licitação, com valor total máximo de R$ 83.467,00 (Oitenta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.
PORTARIA Nº 301/2021
Ementa: Homologa julgamento proferido pela Pregoeira sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial
nº 106/2021 - 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 pela Pregoeira sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial
nº 106/2021, cujo objeto é o Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada em serviço de
impressos em geral, para confecção de DIÁRIO DE OBRAS, de uso exclusivo da Secretaria de Planejamento, para
registros e anotações de ocorrências diárias nas obras em andamento, de responsabilidade desse Município, sendo
a empresa vencedora:
A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.495.541/0001-51, vencedora global da licitação,
com valor total máximo de R$ 1.960,00 (um mil, novecentos e sessenta reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa

Estado do Paraná
DECRETO Nº 5.868/2021
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicionais Suplementares por Provável Excesso de Arrecadação e da outras
providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são pelo Art. 4º, inciso IV
conferidas pela Lei Orçamentária nº 1.727 de 29 de Outubro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Provável Excesso de Arrecadação no corrente exercício
financeiro de 2021, inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 2021 e do
Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 76,53 (Setenta e seis reais e cinqüenta e três centavos), de acordo
com a seguinte ordem classificatória:
09
SECRETARIA DE AGRICULTURA
09.01
GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.608.0019.1.079
INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA
4.4.90.93.00.00
717
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
76,53
FONTE
825
CONV. 111/2019 - SEAB - AQUISIÇÃO DE TENDAS DE FEIRANTES
76,53
Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do
excesso de arrecadação da seguinte receita e fonte relacionada:
COD. RED. RECEITA DESCRIÇÃO
VALOR
FONTE
270 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00. RENDIMENTOS RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS ÁREAS 76,53
825
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 14 dias do mês de Junho de 2021.
Marcos Alex de Oliveira
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa

Estado do Paraná
DECRETO N.º 5.870/2021
DATA: 14/06/2021
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo de Dispensa de Licitação.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor de EVERALDO MAMPRIM DA SILVA e KATIA BATISTA BORGES, o resultado do
processo de Dispensa de Licitação 013/2021.
Art. 2º) Fica homologado o resultado do processo de Dispensa de Licitação 013/2021, em favor de EVERALDO
MAMPRIM DA SILVA e KATIA BATISTA BORGES, que tem como objeto a LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM
ALVENARIA EM FAVOR DO SENHOR JAIR MARTINEZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N° 8.742 DE
07/12/1993 E DECRETO MUNICIPAL N° 4.948/2019, ART. 5.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 14 dias do mês de Junho de 2021.
Marcos Alex de Oliveira
Prefeito Municipal

MunicíPio de Guaíra

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 283/2021
Pregão Eletrônico nº 111/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.652.030/000332.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos a
serem utilizados na distribuição pela Farmácia Municipal, Unidades Básicas de Saúde, no atendimento do setor de
emergência e na Unidade de Pronto Atendimento - UPA no Município de Guaíra – Paraná.
Valor Total: R$ 83.467,00 (Oitenta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais).
Prazo de Vigência: início em 14 de junho de 2021 e término em 13 de junho de 2022.
Data de Assinatura: 14 de junho de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa

Estado do Paraná
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO n.º 116/2018
PREGÃO 047/2018
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ n.º 76.247.337/0001-60, com sede à Avenida Hermes Vissoto, 810, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, Sr. MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, brasileiro, agente político, residente e domiciliado na cidade
de Icaraíma - PR, RG nº 35.868.656-8, e CPF nº 166.999.308-69, residente e domiciliado nesta cidade de Icaraíma –
Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa G. L. ASSESSORIA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 80.890.502/0001-74, com sede na Rua Amazonas, nº 180, Sala 02,
Centro, CEP: 87780-000 Cidade de Paraíso do Norte - Estado do Paraná, Tel. (44) 3431-1604 – (44) 3431-2536, dados
bancários: Banco do Brasil: Agência: 2396-5 / conta corrente: 5.969-2, neste ato devidamente representado pelo Sr.
GILMAR APARECIDO DE ARAUJO, brasileiro, empresário, portador do RG nº 9.346.088-0 SSP/PR e devidamente
inscrito no CPF sob o nº 894.323.048-68, como segue:
CONSIDERANDO o comum acordo e aprovação entre as partes, bem como Parecer jurídico aprovando,
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a clausula Terceira do contrato 116/2018 que passa a ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO- “O prazo de vigência do presente contrato
é até a data de 22/06/2022 contados a partir da data de 23/06/2021, ressalvado o direito de prorrogação de acordo
com o art. 57, inc. IV da lei 8.666/93, reajustado anualmente pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo)
acumulado no período.
CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a cláusula quarta do referido contrato que passa a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA QUARTA – VALOR CONTRATUAL - Pela prestação dos serviços do objeto ora contratado, a
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 30.229,68 (trinta mil, duzentos e vinte e nove reais e
sessenta e oito centavos). Sendo da seguinte forma:
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
Item
Unid
Qtde
DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
2
Mês
12
Declarações Fiscais – EFD, DEFIS e PGDAS
Implantação do sistema para controle das Declarações Fiscais (EFD, DEFIS e PGDAS);
Importação dos dados das Declarações Fiscais do Município e análise das mesmas;
Elaboração de Petição à Secretaria de Estado das Finanças do Paraná, de acordo com as exigências legais
vigentes, para ser encaminhada pela CONTRATANTE.
Produtos Primários
Implantação do sistema para controle da produção primária com interface entre o SPR (Sistema do Produtor Rural).
Acompanhamento e manutenção do referido controle;
Impressão das Notas Fiscais do Produtor com agilidade e contendo informações como por exemplo o nome dos sócios
e seu percentual de participação na produção;
Impressão das Notas Fiscais do Produtor com agilidade e contendo informações como por exemplo o nome dos sócios
e seu percentual de participação na produção;
Possibilidade de importação das Notas Fiscais de Entrada emitidas pelas empresas compradoras da produção
primária do Município através de arquivo magnético por layout / importação pelo arquivo XML das Notas Eletrônicas
desde que sejam disponibilizado(s) pela(s) empresa(s);
Transferência de forma magnética dos Dados de estimativa/produção do Município informados pelo DERAL
(Departamento de Economia Rural) para o sistema de controle da produção primária com a finalidade de levantar
erros que possam prejudicar o Município na composição do Índice de Participação do Município;
Emissão de vários tipos de Relatórios, entre eles:
Por empresa adquirente dos Produtos Primários do Município;
Para montagem do Recurso das Vendas/Transferências de Produtor à Produtor não Inscritos no CADICMS e Interestaduais a ser encaminhado para Agência de Rendas / Receita Estadual o qual será apropriado pelo
Estado para compor parte do valor adicionado do Município;
Comercialização realizada por Produtor;
Resumo de Produtos Comercializados.
Análise via sistema dos valores declarados na EFD / DASN (valor total das compras de produtos primários) listando
as empresas que informaram valor menor ou não informaram com base no controle das Notas Fiscais de Produtor ou
Notas Fiscais de Entrada emitidas pelas empresas que adquiriram produção primária do Município;
R $
2.519,14
R$30.229,68
R$ 30.229,68(trinta mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos)
CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do referido contrato.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, aos 14 de Junho de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA Prefeito Municipal –
G. L. ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LTDA
Contratada
Testemunhas
Nome: João Gilson Prado
RG. 12.262.417-8
Nome: Joyce da Silva Francisco
RG. 10.497.866-5

sÚMula de requeriMento de renovaÇÃo
de licenÇa aMBietal de oPeraÇÃo
Indústria e Comércio de Cadeiras Tubolar Ltda, torna público que irá requerer do I.A.P, Renovação de Licença
Ambiental de Operação , para Fabricação de móveis com predominância em metal, implantado na Av. Porto Alegre,
n° 1289, Centro, Tapira/PR.

Prefeitura MuniciPal de nova olíMPia

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa
Estado do Paraná
DECRETO N.º 5.871/2021
DATA: 14/06/2021
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo de Dispensa de Licitação.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa VICTOR HUGO ALMEIDA DA SILVA 07308044963, o resultado do
processo de Dispensa de Licitação 014/2021.
Art. 2º) Fica homologado o resultado do processo de Dispensa de Licitação 014/2021, em favor da empresa VICTOR
HUGO ALMEIDA DA SILVA 07308044963, que tem como objeto a Contratação de serviços de propaganda e
publicidade vinculada ao Outdoor com painel fixo de Led Modelo P 6 localizado na Avenida Hermes Vissoto, Canteiro
Central, para a divulgação de matérias relacionadas ao Covid-19 (Coronavírus) para reprodução de até 02 matérias
com inserções de 30 segundos cada matéria com intervalos de 4 à 5 minutos, visando atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 14 dias do mês de Junho de 2021.
Marcos Alex de Oliveira
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CHAMENTO PÚBLICO N°001/2020
CONVOCAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
O MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ sob o n.º 75.799.577/0001-04, com
sede na Avenida Higienópolis, 821, nesta cidade de Nova Olímpia – PR, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal o Sr. LUIZ LÁZARO SORVOS, brasileiro, solteiro, agente público, portador da cédula de identidade civil RG:
n.º 1.278.508-6 SSP/PR e CPF: 197.177.509-63, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Olímpia – Paraná,
CONVOCA, a candidata abaixo relacionada, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação
deste edital, para se manifestar sobre a aceitação ou não da contratação via CHAMAMENTO PÚBLICO N°001/2020,
que tem por objeto CREDENCIAR profissionais da área da saúde e contratá-los visando a formação de equipes para
atuação no atendimento de Emergência de Saúde Pública e combate a infecção humana COVID-19, por um período
de 4 (quatro) meses, podendo ser prorrogado, conforme a necessidade e urgência do Município, observadas as
condições previstas no edital.
NOME
CARGO
N.º PROTOCOLO
DATA
HORÁRIO
ROSANA DE FÁTIMA VESSOLI DE FREITAS Técnico de Enfermagem
19084 10/06/2020 08:30 H
Ressaltando que a profissional já apresentou toda a documentação necessária para se credenciar no momento
oportuno.
Ressaltando que a profissional credenciada já foi Adjudicada e Homologada pelo Decreto N° 060/2020, que Homologa
Julgamento proferido pela comissão permanente de licitações do Chamamento Público 001/2020, dando outras
providências.
Ressaltando a situação epidemiológica da COVID-19 no Município de Nova Olímpia.
Nova Olímpia, 14 de junho de 2021.
LUIZ LÁZARO SORVOS
Prefeito Municipal

400

R$

13,33

R$

KIT

50

R$

10,67

R$

VALOR TOTAL:

VALOR
TOTAL

R$
14,37 5.748,00
R$
11,50 575,00

R$
6.323,00

1
CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do
referido contrato.
E por estarem de comum acordo com as condições ora
estabelecidas, firmam o presente Termo Aditivo, na presença de duas testemunhas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ,
aos 14 de junho de 2021.

________________________________________________
- MARCOS ALEX DE OLIVEIRA - Prefeito Municipal –
_______________________________________________________________________
VERA LUCIA BRESSANI ISHIKAWA FOTO ME
CNPJ: 06.111.834/0001-50
Contratada
Testemunhas
_______________________________
Nome: João Gilson Prado
RG: 12.812.566-3

________________________________
Nome: Lays Oliveira Vedovoto
RG: 9.854.182-9

jgp

Município de Icaraíma

MunicíPio de Guaíra

EXTRATO DO CONTRATO EMERGENCIAL CORONAVIRUS Nº 143/2021, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR
JUSTIFICATIVA Nº 058/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA, CNPJ nº 75.564.625/0001-85
Objeto do Contrato: Contratação de leitos junto ao Sistema Único de Saúde, sendo: 10 (dez) leitos para a Retaguarda
Clínica a serem disponibilizados pela CONTRATADA e que serão utilizados pela CONTRATANTE para internamento
exclusivo de usuários do SUS com quadro clínico compatível com a infecção por Coronavírus – COVID-19, em
consonância com a Resolução SESA nº 864/2020.
Valor Total: A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE a importância de até R$ 534.000,00 (quinhentos e trinta
e quatro mil reais) referente à disponibilidade de Leitos de Retaguarda Clínica por dia, perfazendo-se o valor mensal
estimado de até R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais).
Prazo de Vigência: A vigência do presente contrato será de 06 (seis) meses a contar da data de sua publicação,
podendo ser prorrogado por iguais períodos enquanto vigente a Resolução Sesa nº 864/2020.
Data de Assinatura: 14 de junho de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

KIT

Gabinete do Prefeito

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 283/2021
Pregão Eletrônico nº 111/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.652.030/000332.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos a
serem utilizados na distribuição pela Farmácia Municipal, Unidades Básicas de Saúde, no atendimento do setor de
emergência e na Unidade de Pronto Atendimento - UPA no Município de Guaíra – Paraná.
Valor Total: R$ 83.467,00 (Oitenta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais).
Prazo de Vigência: início em 14 de junho de 2021 e término em 13 de junho de 2022.
Data de Assinatura: 14 de junho de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 284/2021
Pregão Presencial nº 106/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA, CNPJ nº 05.495.541/0001-51.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em serviço de impressos em geral, para
confecção de DIÁRIO DE OBRAS, de uso exclusivo da Secretaria de Planejamento, para registros e anotações de
ocorrências diárias nas obras em andamento, de responsabilidade desse Município.
Valor Total: R$ 1.960,00 (um mil, novecentos e sessenta reais).
Prazo de Vigência: início em 14 de junho de 2021 e término em 13 de junho de 2022.
Data de Assinatura: 14 de junho de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.

Paraná -

SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO, TAMANHO 3X4, COLORIDA, PARA
DOCUMENTO, CONTENDO 4 UNIDADES, FORNECIDO EM ARQUIVO
DIGITAL PELA ADMNISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 284/2021
Pregão Presencial nº 106/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA, CNPJ nº 05.495.541/0001-51.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em serviço de impressos em geral, para
confecção de DIÁRIO DE OBRAS, de uso exclusivo da Secretaria de Planejamento, para registros e anotações de
ocorrências diárias nas obras em andamento, de responsabilidade desse Município.
Valor Total: R$ 1.960,00 (um mil, novecentos e sessenta reais).
Prazo de Vigência: início em 14 de junho de 2021 e término em 13 de junho de 2022.
Data de Assinatura: 14 de junho de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.
EXTRATO DO CONTRATO EMERGENCIAL CORONAVIRUS Nº 143/2021, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR
JUSTIFICATIVA Nº 058/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA, CNPJ nº 75.564.625/0001-85
Objeto do Contrato: Contratação de leitos junto ao Sistema Único de Saúde, sendo: 10 (dez) leitos para a Retaguarda
Clínica a serem disponibilizados pela CONTRATADA e que serão utilizados pela CONTRATANTE para internamento
exclusivo de usuários do SUS com quadro clínico compatível com a infecção por Coronavírus – COVID-19, em
consonância com a Resolução SESA nº 864/2020.
Valor Total: A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE a importância de até R$ 534.000,00 (quinhentos e trinta
e quatro mil reais) referente à disponibilidade de Leitos de Retaguarda Clínica por dia, perfazendo-se o valor mensal
estimado de até R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais).
Prazo de Vigência: A vigência do presente contrato será de 06 (seis) meses a contar da data de sua publicação,
podendo ser prorrogado por iguais períodos enquanto vigente a Resolução Sesa nº 864/2020.
Data de Assinatura: 14 de junho de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 14 de junho de 2021.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

VALOR
VALOR
UNITÁRIO CORRIGIDO
UNID QTDE PROPOSTA
- IPCA

Município de Icaraíma

ESPECIFICAÇÃO
SERVIÇO DE ESTÚDIO FOTOGRÁFICO E REVELAÇÃO DE FOTO,
- Estado
TAMANHO 3X4, COLORIDA, PARA DOCUMENTO,
CONTENDO do
4
UNIDADES

- Estado do Paraná -

Gabinete do Prefeito

2

TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS n.º 077/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2020
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
76.247.337/0001-60, com sede à Av. Hermes Vissoto, 810, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, brasileiro, agente
político, residente e domiciliado na cidade de Icaraíma - PR, RG nº 35.868.656-8, e
CPF nº 166.999.308-69, residente e domiciliado nesta cidade de Icaraíma – Estado
do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
RCM INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º
04.375.328/0001-43, com sede na Rua Projetada A, nº 1670 – Industrial III, CEP.
87.507-135, Umuarama, Estado do Paraná, neste ato devidamente representada
pelo Sr. Cleber Ruiz Martinez, brasileiro, empresário, residente e domiciliado em
Umuarama-Pr, portador do RG nº 6.925.696-1 SSP/PR e devidamente inscrito no
CPF
sob
o
nº
021.110.919-36,
fone
(44)
98422-1698,
email:
adm_rcm@hotmail.com doravante denominada CONTRATADA, como segue:
CONSIDERANDO a solicitação encaminhada pela empresa fornecedora, o parecer
técnico favorável do departamento de engenharia, pareceres favoráveis do jurídico
tanto municipal como do Paraná Cidade.
CONSIDERANDO que os ajustes não comprometerão a funcionalidade da obra,
sem prejuízos ao Município ou custos adicionais ao contrato já firmado.
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica reprogramada a obra de Pavimentação em TST na
sede do Município e Distrito de Vila Rica do Ivaí, devido a inconsistências
identificadas, no projeto e planilha orçamentária, no momento da execução,
conforme as “built” do projeto em anexo.
- Estado do Paraná -

Município de Icaraíma
Gabinete do Prefeito

Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do referido contrato.

estabelecidas,
testemunhas.

firmam

E por estarem de comum acordo com as condições ora
o presente Termo Aditivo, na presença de duas
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO
PARANÁ, aos 14 de Junho de 2021.

____________________________________________________
- MARCOS ALEX DE OLIVEIRA Prefeito Municipal
__________________________________________________________________
RCM INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

___________________________
Nome: João Gilson Prado
RG. 12.262.417-8

_________________________
Nome: Lays Oliveira Vedovoto
RG. 9.854.182-9

Prefeitura MuniciPal de ivaté
Estado do Paraná
DECRETO N.º 092/2021
SÚMULA:
Adjudica e Homologa resultado do processo de Dispensa de Licitação.
LOV
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa WLADINEIA PERISSATTO-EPP, CNPJ:02.523.877/0001-92, o resultado
2
do processo de Dispensa de Licitação 019/2021.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo de Dispensa de Licitação 019/2021, em favor da empresa
WLADINEIA PERISSATTO-EPP, que tem como contratação de empresa para fornecimento de materiais de
construção para a construção de tampas de bueiros e consertos de bueiros no município de Ivaté-PR, com vigência
de contratação de 03 (três) meses, ressalvado o direito de prorrogação nos termos da lei.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, aos 14 dias do mês de junho de 2021.
DENILSON VAGLIERI PREVITAL
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de Maria Helena
Estado do Paraná
Processo Licitatório/ Edital nº 091/2021 – Dispensa de Licitação nº 016/2021.
Ref. Oficio nº 143/2021, pelo qual O presidente da Comissão Permanente de Licitação, solicita ratificação do ato
praticado pelo mesmo, para contratação da empresa GUILST – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA ME pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.065.881/0001-12, estabelecida na Avenida Paraná, 495, Zona 01,
na cidade de Cianorte-PR, para prestação de serviços de Assessoria na realização da XI CONFERENCIA MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIA HELENA, valor global de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dispensa de licitação
com base no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações.
FUNDAMENTO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO – Conforme constam as informações contidas no Oficio da
Secretaria de Assistência Social, bem como no termo de referência anexo ao processo (fls. 003-007), e parecer
jurídico fls nº 039-041, a contratação direta está amparada no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
RATIFICO a contratação por dispensa de licitação com a melhor qualidade e menor desembolso possível, nos termos
do que dispõem os princípios que regem a Administração Pública, com base nas razões expostas no presente processo.
Maria Helena - PR, 14 de junho de 2021.
MARLON RANCER MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

UMUARAMA, teRçA-feiRA, 15 de junho de 2021

Publicações legais
Município de Icaraíma
- Estado do Paraná -

Exercício:

leis@ilustrado.com.br
Prefeitura MuniciPal de nova olíMPia
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Decreto nº 89/2021 de 01/06/2021

Decreto nº 63/2021 de 09/06/2021

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras
providências.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO n.º 103/2018

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
76.247.337/0001-60, 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, J W
RADIOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº 29.753.288/0001-57, com sede à Avenida Licério
Soares dos Santos, nº 247, Centro, CEP 87.530-000, na cidade de IcaraímaPr, telefone (44) 9 8461-4152 / (44) 9 9917-1472, dados bancários: Banco
do Brasil, Agência: 2119-9 / conta corrente: 16.243-4, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. Jaime Lima Cavalcante,
sócio administrador, portador do RG nº 6.575.563-7 SSP-PR e devidamente
inscrito no CPF sob o nº 474.375.539-53, doravante denominada
CONTRATADA, como segue:
CONSIDERANDO o comum acordo e aprovação entre as partes,

Decreta:

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 121.150,00 (cento e vinte e um mil cento e
cinqüenta reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Suplementação
05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
05.002
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
05.002.10.301.0008.2.043.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA
01303 MATERIAL DE CONSUMO
208 - 3.3.90.30.00.00

108.050,00

07
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
07.001
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
07.001.08.244.0009.2.066.
PROGRAMA BENEFICIOS NATALIDADE E AUXILIIO FUNERAL
01000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
385 - 3.3.90.32.00.00
GRATUITA
07.001.08.244.0009.2.101.
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS
31936 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
415 - 3.3.90.39.00.00
JURÍDICA
07.001.08.244.0009.2.150.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
451 - 3.3.90.39.00.00
JURÍDICA

10.000,00

100,00

3.000,00

Total Suplementação:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a clausula terceira do contrato
103/2018 que passa a ter a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA –
DAS ESPECIFICAÇÕES E VALORES:
3.1. Pelos serviços prestados a Credenciada receberá um valor total de até
R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), de acordo com os
valores constantes na Tabela do Anexo I e proposta apresentada pela
Credenciada. Como segue:

Município de Icaraíma

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO
VALOR
QTDE
ITEM DESCRIÇÃO
UND. MÁXIMA
MENSAL
CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA
PARA
DISPONIBILIZAR SERVIÇOS TECNICOS
- Estado
do Paraná
- 12.000,00
EM RADIOLOGIA PARA ATENDER
24 HRS MÊS
12
R$
NA
UPA
MUNICIPAL
ONDE
ESTÁ
1
INSTALADO O RAIO - X.
TOTAL

Gabinete do Prefeito

Ementa: Abre Crédito Especial e da outras providências.
O Prefeito Municipal de MARIA HELENA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram
conferidas pela Lei
Orçamentária nº 1761/2021 de
09/06/2021.

O Prefeito Municipal de IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela
Lei Orçamentária nº 784/2020 de 15/12/2020.

INEXIGIBILIDADE 006/2018

VALOR MAXIMO
ESTIMADO

R$

144.000,00

R$

144.000,00

Redução
05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
05.001
COORDENAÇÃO GERAL FUNDO MUN. SAUDE
05.001.10.301.0008.2.042.
FUNDO MUNIC. SAUDE - MANUT. DA ESTRUTURA FUNCIONAL,
OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIRO,
01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
174 - 3.1.90.11.00.00
CIVIL
01303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
175 - 3.1.90.13.00.00
07
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
07.001
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE
07.001.08.244.0009.2.101.
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS
31936 MATERIAL DE CONSUMO
406 - 3.3.90.30.00.00

Estado do Paraná

CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a clausula sétima do contrato
103/2018 que passa a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA SÉTIMA - DA
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência até 13 de
Junho de 2022, a contar de 14 de Junho de 2021, 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 TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e
condições do referido contrato.

90.000,00
18.050,00

428 - 3.1.90.11.00.00

Total Redução:

121.150,00

TANIA ROBERTA SANTOS STEVANATO
Secretaria de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE
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Decreto nº 90/2021 de 01/06/2021
Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras
providências.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO
PARANÁ, aos 14 de Junho de 2021.

O Prefeito Municipal de IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela
Lei Orçamentária nº 784/2020 de 15/12/2020.

_____________________________________
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Redução
03
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.001
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.001.04.122.0002.2.003.
Manutenção das Atividades da Administração Municipal
01000 MATERIAL DE CONSUMO
13 - 3.3.90.30.00.00
05
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.002
DIVISÃO DO FUNDEB
05.002.12.361.0008.2.018.
Manutenção do Ensino Fundamental -Recursos do FUNDEB 60%
01101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
85 - 3.1.90.11.00.00
CIVIL
01101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
86 - 3.1.91.13.00.00
05.002.12.361.0008.2.019.
Manutenção do Ensino Fundamental -Recursos do FUNDEB 40%
01102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
87 - 3.1.90.11.00.00
CIVIL
01102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
88 - 3.1.90.13.00.00
01102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
89 - 3.1.91.13.00.00
01102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
90 - 3.3.90.36.00.00
01102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
91 - 3.3.90.39.00.00
JURÍDICA
01102 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL
92 - 3.3.91.97.00.00
DO RPPS

Edifício da Prefeitura Municipal de IVATÉ , em 01 de junho de 2021.

E por estarem de comum acordo com as condições ora
estabelecidas, firmam o presente aditivo, na presença de duas testemunhas.

Decreta:

05.003
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
05.003.12.365.0008.2.020.
Manutenção do Ensino Infantil -Recursos do FUNDEB 60%
01101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
93 - 3.1.90.11.00.00
CIVIL
01101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
94 - 3.1.91.13.00.00
05.003.12.365.0008.2.021.
Manutenção do Ensino Infantil - Recursos do FUNDEB 40%
01102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
95 - 3.1.90.11.00.00
CIVIL
01102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
96 - 3.1.90.13.00.00
01102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
97 - 3.1.91.13.00.00
01102 MATERIAL DE CONSUMO
98 - 3.3.90.30.00.00
Total Redução:

- Estado do Paraná ____________________________________
J W RADIOLOGIA LTDA
Contratada

Suplementação
04
SECR DA EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E LAZER
04.001
COORDENAÇÃO GERAL SEC. ESPORTE, CULTURA E LAZER
04.001.12.361.0006.2.108.
COTA SALARIO - EDUCAÇAO FNDE/MEC GOVERNO FEDERAL
3107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
669 - 4.4.90.52.00.00

Gabinete do Prefeito

Av. Hermes Vissoto, nº 810, Centro – Icaraima – Paraná – Fone: (044) 3665-8000
________________________
Nome: João Gilson Prado
RG. 12.262.417-8

Exercício:

1.646.077,93

429,11

611.666,52
113.709,16
215.050,81
62.226,44
102.493,28
80.200,00
123.789,55
30.000,00

152.142,75
16.775,59
110.252,41
8.500,00
11.542,31
7.300,00

Estado do Paraná

TANIA ROBERTA SANTOS STEVANATO
Secretaria de Fazenda

CNPJ 76.247.386/0001-00
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Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o
Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo
43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:

LEI Nº. 1761/2021 de 09/06/2021

Autoriza a abertura de "Crédito Adicional Especial" e dá
outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA,
Estado
do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Especial,
no valor de R$ 1.646.077,93 (um milhão seiscentos e quarenta e seis mil e setenta e sete
reais e noventa e três centavos), de acordo com as seguintes classificações orçamentárias:
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Decreto nº 90/2021 de 01/06/2021

O Prefeito Municipal de IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela
Lei Orçamentária nº 784/2020 de 15/12/2020.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 20.210,45 (vinte mil duzentos e dez reais e
quarenta e cinco centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Suplementação
04
SECR DA EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E LAZER
04.001
COORDENAÇÃO GERAL SEC. ESPORTE, CULTURA E LAZER
04.001.12.361.0006.2.108.
COTA SALARIO - EDUCAÇAO FNDE/MEC GOVERNO FEDERAL
3107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
669 - 4.4.90.52.00.00

Estado do Paraná
DECRETO N.º 093/2021
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo licitatório.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o resultado apresentado pela Comissão
Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL
FAMÍLIA E ESCOLA LTDA, CNPJ: 00.874.813/0001-00, o resultado do processo
licitatório Pregão Presencial 022/2021.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório Pregão Presencial
022/2021, em favor da empresa SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E
ESCOLA LTDA, que tem como objeto registro de preço para futura e eventual
aquisição de material didático integrado para alunos e professores da rede municipal
de ensino (CMEI e educação infantil), conforme especificações e quantidades
constantes no edital e seus anexos, com vigência de 12 (doze) meses.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, aos 14 dias do mês de junho de 2021.
DENILSON VAGLIERI PREVITAL
Prefeito Municipal

16.200,00

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Av. Hermes Vissoto,33204
nº 810,
Centro
Icaraima – Paraná – Fone: (044) 3665-8000
MATERIAL
DE –
CONSUMO
4.000,00

05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
05.002
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
05.002.10.302.0008.2.057.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO PLENA
3496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
697 - 3.3.90.39.00.00
JURÍDICA

10,45

Total Suplementação:

20.210,45

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o
Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo
43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:
Fonte(s):
3107 Salário Educação - Exerc. Anterior
3496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Exerc. Anter
33204 APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO INFANTIL Exer. Anterior
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de IVATÉ , em 01 de junho de 2021.

DENILSON VAGLIERI PREVITAL
Prefeito

TANIA ROBERTA SANTOS STEVANATO
Secretaria de Fazenda

Prefeitura MuniciPal de Maria Helena

Estado do Paraná
PORTARIA N° 179/2021.
SÚMULA: Nomeia servidores para comissão de avaliação de itens referente
aquisição de medicamentos, material médico hospitalar, material odontológico,
insumos em geral, material de expediente, consumo e equipamentos para Secretaria
Municipal de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1° Nomear os seguintes servidores para comporem a Comissão de Avaliação de
itens para aquisição de equipamentos de informática para Secretaria municipal de
Administração do Município de Maria Helena, Estado do Paraná:
MEMBROS
CPF
LORENA FERREIRA PIRATH ROPELATO
037.264.849-57
DANIELLY CONCEIÇÃO DIAS
107.196.299-00
DOUGLAS EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE
041.285.719-70
DANIELA ANISIA MARQUES
062.622.549-35
DÉBORA KAROLINE MARQUES
077.537.209-96
BRUNA CASSIA DA SILVA
081.098.569-18
JOSEFA SOLANGE DA SILVA
050.003.369-25
RODRIGO MORAES MORINI
040.068.859-03
Art. 3° Os servidores acima nominados serão responsáveis pela avaliação dos itens
da referida licitação, de acordo com a especificação e marcas cotadas.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Maria Helena, 10 de junho de 2021.
MARLON RANCER MARQUES
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de Maria Helena

Estado do Paraná
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 001 (Contratação Temporária)
Referente ao Edital de Processo Seletivo Nº 002/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, usando das
faculdades outorgadas pelo art. 66, incisos VI e IX, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Convocar o (s) candidato (s) abaixo relacionado (s), aprovado (s) no Processo
Seletivo aberto pelo Edital nº 002/2021, a fim de submeter-se ao Exame de Sanidade
Física e Mental, e posterior contratação:
Cargo: Operário
NOME CLASSIFICAÇÃO
SIRLENE DE PAULA
1º
JOÃO FELIPPE RODRIGUES
2º
Cargo: Vigia
NOME CLASSIFICAÇÃO
Kaio Henrique da Silva
1º
João Paulo Sagrillo
2º
O (s) candidato (s) convocado (s) por este Edital deverá (ão) comparecer (rem) em
qualquer um dos locais do quadro abaixo para avaliação de sanidade física e mental:
Local: Endereço:
U.B.S. Rua Bom Sucesso, n.º 487, Vila Brasília– Fone: 44 3662-1029 (ao lado do
CRAS) – Verificar disponibilidade de horário para atendimento.
Pronto Atendimento
Av. Paraná, nº 991- Fone: 44 3662-1034 - Verificar
disponibilidade de horário para atendimento.
Deverão portar consigo os resultados dos exames abaixo relacionados para que
possa ser emitido, por médico do município de Maria Helena-Pr, o Atestado de
Sanidade Física e Mental, sendo que os custos dos exames correrão por conta do
candidato:
Raio X do Tórax;
Hemograma;
Urina Tipo 1.
Após aprovação nos Exames Médicos, o candidato deverá comparecer até o dia 21
de junho de 2021, na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Maria
Helena, portando o original e fotocópia dos seguintes documentos:
C.P.F.
Cédula de Identidade (R.G.).
Carteira de Trabalho e PIS/PASEP.
Carteira Nacional de Habilitação, quando for o caso;
Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
Título de Eleitor e Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da
ausência;
Certidão de Nascimento ou Casamento;
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
Comprovante da escolaridade exigida para o cargo (acompanhado de histórico
escolar) e, quando ser o caso, registro no órgão de classe;
Comprovante de residência;
Uma foto 3X4 recente;
Atestado de Sanidade Física e Mental (Emitido por médico do município); e
Certidão Negativa de Ações Civis e Criminais.
Apresentar os documentos originais com cópia (ou entregar cópias
autenticadas em cartório), que compuseram o currículo, no que tange à pontuação.
Maria Helena-PR, 14 de junho de 2021.
MARLON RANCER MARQUES
Prefeito Municipal

Suplementação
05
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.002
DIVISÃO DO FUNDEB
05.002.12.361.0008.2.204.
Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos do FUNDEB 70%
01101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
479 - 3.1.90.11.00.00
CIVIL
01101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
480 - 3.1.91.13.00.00
05.002.12.361.0008.2.205.
Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos do FUNDEB 30%
01102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
481 - 3.1.90.11.00.00
CIVIL
01102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
482 - 3.1.90.13.00.00
01102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
483 - 3.1.91.13.00.00
01102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
484 - 3.3.90.36.00.00
01102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
485 - 3.3.90.39.00.00
JURÍDICA
01102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
486 - 4.4.90.52.00.00
05.003
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
05.003.12.365.0008.2.206.
Manutenção do Ensino Infantil - Recursos do FUNDEB 70%
01101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
487 - 3.1.90.11.00.00
CIVIL
01101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
488 - 3.1.91.13.00.00
05.003.12.365.0008.2.207.
Manutenção do Ensino Infantil - Recursos do FUNDEB 30%
01102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
489 - 3.1.90.11.00.00
CIVIL
01102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
490 - 3.1.90.13.00.00
01102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
491 - 3.1.91.13.00.00
01102 MATERIAL DE CONSUMO
492 - 3.3.90.30.00.00
06
SECRETARIA DE SAUDE
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARIA HELENA
06.002
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE
06.002.10.301.0019.2.163.
Devolução Cv. 796752/2013 - Barracão Resíduos Sólidos
Estado do Paraná
CNPJ 76.247.386/0001-00
01000 INDENIZAÇÕES
E RESTITUIÇÕES
493 - 3.3.40.93.00.00

Exercício

PROCESSO LICITATÓRIO nº 092-2021
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 006-2021
JUSTIFICATIVA
O presente Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 006-2021 refere-se à
contratação de empresa para prestação de serviços para substituição de postes com
reaproveitamento de Luminárias LED 120W do canteiro Central da Avenida Marília, entre a Praça da
Liberdade e Praça Santo Antônio.

Conforme previsto art. 618 do Código Civil: Nos contratos de empreitada de edifícios
ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o
prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais,
como do solo. Contudo, na garantia não se contempla os custos com a prestação dos serviços, ou seja,
somente os materiais se enquadram, sendo necessário o deferimento do processo de Inexigibilidade.
Ante exposto, constatou-se alguns postes deteriorados, onde foram instalados durante a execução da
obra de revitalização da Avenida Marília, executada em meados de 2016 e, por termos 5 (cinco) anos
de garantia para obras e serviços de engenharia, se faz necessário que a Empresa faça a troca desses
materiais. Ante exposto, para que o Município tenha a garantia e o bom funcionamento dessas
luminárias, se faz importante que a empresa preste o serviço de retirada, substituição e
reaproveitamento das luminárias, promovendo maior eficiência na iluminação Pública do Município
de Mariluz.
FORNECEDOR

CNPJ

VALOR

J.C.F. INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA

12.232.478/0001-26

R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Autorizo a instauração do referido processo como Inexigibilidade de Licitação.
Mariluz, 14 de junho de 2021.

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 176, DE 04 DE JUNHO DE 2021.
Concede Férias de 04 dias convertida em pecúnia ao servidor Vidal Nicolau da Silva.
Paulo Armando da Silva Alves, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Decreto nº 608/09
e o art. 93 da Lei nº 591/75, e o contido no processo protocolizado na Divisão de
Recursos Humanos sob nº 088/2021,
R E S O L V E:
1. Conceder ao servidor Vidal Nicolau da Silva, matrícula nº 2.419, ocupante do cargo
efetivo de Tratorista, o período de Férias de 04 (quatro) dias convertida em pecúnia,
sem prejuízo de sua remuneração, com referência ao período aquisitivo 2020/2021.
2. Autorizar a compensação de crédito tributário do Município, segundo dispõe o
art. 93 da Lei nº 591/75, com o montante em pecúnia correspondente ao período de
Férias a que se refere o item anterior.
Edifício do Paço Municipal, em 04 de junho de 2021.
Paulo Armando da Silva Alves
Prefeito Municipal

Ratifico a inexigibilidade de licitação, nos termos do presente processo de acordo com a
manifestação do Secretário de Assessoria e Planejamento do Município.
Mariluz, 14 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná

NOTIFICAÇÃO
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.
DATA DO
GRUPO DE RECURSOS
RECEBIMENTO
04.06.2021
FNDE-MERENDA ESCOLAR
TOTAL

VALOR EM R$
11.354,00
11.354,00

MuniciPio de Pérola

Total Suplementação:

2021

132.789,55

152.142,75
16.775,59
115.252,41
4.000,00
16.042,31
2.300,00

05.003
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
05.003.12.365.0008.2.020.
Manutenção do Ensino Infantil -Recursos do FUNDEB 60%
01101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
93 - 3.1.90.11.00.00
CIVIL
01101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
94 - 3.1.91.13.00.00
05.003.12.365.0008.2.021.
Manutenção do Ensino Infantil - Recursos do FUNDEB 40%
01102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
95 - 3.1.90.11.00.00
CIVIL
01102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
96 - 3.1.90.13.00.00
01102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
97 - 3.1.91.13.00.00
01102 MATERIAL DE CONSUMO
98 - 3.3.90.30.00.00
Total Redução:

429,11

1.646.077,93

cÂMara MuniciPal de Pérola
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

429,11

611.666,52
113.709,16
215.050,81
62.226,44
102.493,28
80.200,00
123.789,55
30.000,00

152.142,75

PROCESSO N º 004/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO
CREDOR: WEBLINE SOFTWARE LTDA
CNPJ – 07.673.796/0001-92
ObJETO: Prestação de serviços no fornecimento, manutenção e suporte técnico de
sistemas de informática WEB para gerenciamento, consulta e tramitação dos
processos legislativos.
PERÍODO: 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, podendo ser prorrogado nos
termos da Lei 14.133/2021, através do INPC – Índice Nacional do Preço ao
Consumidor.
VALOR: R$- 1.250,00 (Um mil duzentos e cinquenta reais) mensais e
R$- 1.500,00(Um mil e quinhentos reais) em parcela única a título de
instalação e capacitação dos usuários; perfazendo um montante para o
período de R$-16.500,00(dezesseis mil e quinhentos reais).
bASE LEGAL: Art. 72 e inciso II do Art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

16.775,59
110.252,41
8.500,00
11.542,31
7.300,00
1.646.077,93

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 09/06/2021.

MARLON RANCER MARQUES
Prefeito

O Presidente da Câmara Municipal de Pérola, Estado do Paraná; senhor JOEL
WENCESLAU MARQUES, no uso de suas atribuições legais e com fundamento nos
artigos acima especificado; vem, por meio deste, RATIFICAR e AUTORIZAR a
DISPENSA DE LICITAÇÃO para a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços no fornecimento, manutenção e suporte técnico de sistemas
de informática WEB para gerenciamento, consulta e tramitação dos processos
legislativos; denominada de WEbLINE SOFTWARE LTDA, inscrita no CNPJ –
07.673.796/0001-92, no valor de R$- 1.250,00(Um mil, duzentos e cinquenta
reais) mensais e R$-1.500,00(um mil e quinhentos reais) em parcela única a título
de instalação e capacitação dos usuários; perfazendo um total de R$16.500,00(Dezesseis mil e quinhentos reais) no período, conforme documentação
constante no Processo nº 004/2021 de Dispensa de Licitação do Legislativo
Municipal de Pérola-PR, correndo as despesas da presente prestação de serviços
por conta da dotação orçamentária a seguir:
Órgão
Unidade Orçamentária
Atividade
Elemento da Despesa
Fonte

MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA
Estado do Paraná

MuniciPio de Pérola

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2º Termo Aditivo do Contrato de Empreitada Global nº 100/2019
Fundamentação: Tomada de Preços nº 07/2019-PMP
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: R. MUCHENISKI-ME
Cláusula Primeira: Fica aditado ao presente contrato estabelecido na Cláusula
Terceira o valor de R$ 498.189,62 (quatrocentos e noventa e oito mil cento e oitenta
e nove reais e sessenta e dois centavos), referente ao acréscimo de materiais
e serviços, passando o valor global contratual de R$ 2.568.236,29 (Dois milhões,
quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte nove centavos),
para R$ 3.066.425,91 (três milhões sessenta e seis mil quatrocentos e vinte e cinco
reais e noventa e um centavos), em conformidade com o artigo 65, § 1º, da Lei
8666/93 e suas alterações, Parecer Técnico e Jurídico anexo.
Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data da Assinatura: 14/06/2021
PAULO FERNANDO TRAVAIN BENTO
Diretor do Departamento de Compras e Licitação
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Redução
03
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.001
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.001.04.122.0002.2.003.
Manutenção das Atividades da Administração Municipal
01000 MATERIAL DE CONSUMO
13 - 3.3.90.30.00.00
05
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.002
DIVISÃO DO FUNDEB
05.002.12.361.0008.2.018.
Manutenção do Ensino Fundamental -Recursos do FUNDEB 60%
01101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
85 - 3.1.90.11.00.00
CIVIL
01101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
86 - 3.1.91.13.00.00
05.002.12.361.0008.2.019.
Manutenção do Ensino Fundamental -Recursos do FUNDEB 40%
01102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
87 - 3.1.90.11.00.00
CIVIL
01102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
88 - 3.1.90.13.00.00
01102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
89 - 3.1.91.13.00.00
01102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
90 - 3.3.90.36.00.00
01102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
91 - 3.3.90.39.00.00
JURÍDICA
01102 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL
92 - 3.3.91.97.00.00
DO RPPS

ESTADO DO PARANÁ
1ª ERRATA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021
O MUNICÍPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, torna público, aos interessados que
foi feita a seguinte alteração:
Inclui-se os seguintes itens:
5.1.3. Quanto a qualificação técnica:
b) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (CTF) do fabricante do
produto ofertado, conforme disposto na Instrução Normativa do IBAMA nº06 de 15
de março de 2013.
c) Certificado de Segurança emitido por laboratório credenciado no INMETRO,
comprovando a segurança dos equipamentos, em conformidade com as normas
ABNT 16071/2012, sem prejuízo as normas vigentes e que vierem a viger.
d) Certidão de Registro e Regularidade da empresa no CREA-Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ou no CAU/BR-Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil.
e) Certidão de Registro e Regularidade do Engenheiro Civil, Arquiteto ou Urbanista
Responsável no CREA-Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
ou do CAU/BR-Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.
f) Documentos pessoais do técnico da empresa Engenheiro Civil, Arquiteto ou
Urbanista que será o responsável pelos serviços, Identidade profissional no CREAConselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ou no CAU/BR-Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e CPF.
g) Comprovação de que dito profissional faz parte do quadro de pessoal da empresa,
devendo obrigatoriamente ser feitas por meio de cópia autenticado da CTPS, para o
empregado, ou contrato de prestação de serviços com firma reconhecida, no caso
de prestador de serviços. No caso de sócio, diretor ou proprietário, estatuto social ou
contrato social da empresa, com última alteração;
Tendo em vista que a alteração acima afetará na formulação da proposta por parte
dos licitantes, fica estabelecido nova data para realização do certame, permanecendo
inalterados os demais dispositivos esposados no instrumento convocatório.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 09h:00m do dia 25/06/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: De 09h:01m à 09h:20m do dia 25/06/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Ás 09h:21m do dia 25/06/2021.
INFORMAÇÕES: Através do endereço eletrônico: bll.org.br ou www.perola.pr.gov.br/,
no link Processos Licitatórios. Fone: (44) 3636-8300, de Segunda à Sexta-feira, das
08h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.
Pérola/PR, 14 de junho de 2021.
VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

276.251,81
62.225,44
102.493,28
15.000,00
25.000,00

13.00.00
13.01.00
01.031.00152.048
3.3.90.40.00.00
1001

Poder Legislativo
Câmara Municipal
Manutenção do Poder Legislativo
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
Recursos Ordinários Livres – Ex. corrente

CNPJ 75.799.577/0001-04

Pérola-PR; 14 de junho de 2021.

Exercício: 2021

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

EDILSON BERTOUDO DUARTE
Secretário Municipal de Fazenda

DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no
Orçamento Geral do Município, no valor de R$70.182,99 (setenta mil cento e oitenta e dois
reais e noventa e nove centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Suplementação
12
DIVISÃO DE SERVIÇOS SOCIAL
12.001
DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL - FMAS
12.001.08.244.1500.2.032. Manutenção das Atividades de Assistência Social do FMAS
418 - 3.3.90.39.00.00
954 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

143,23

Total Suplementação:

Suplementação
12
DIVISÃO DE SERVIÇOS SOCIAL
12.001
DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL - FMAS
12.001.08.244.1500.2.032. Manutenção das Atividades de Assistência Social do FMAS
417 - 3.3.90.30.00.00
954 MATERIAL DE CONSUMO
418 - 3.3.90.39.00.00
954 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

143,23

Total Suplementação:

44.265,27
25.774,49
70.039,76

Artigo 3º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o
Superávit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo
43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

LUIZ LÁZARO SORVOS
Prefeito Municipal

Estado do Paraná

NOTIFICAÇÃO

DATA DO
RECEBIMENTO
02.06.2021
FMS- CUSTEIO SUS
04.06.2021
FMS- CUSTEIO SUS
08.06.2021
FMS- CUSTEIO SUS
TOTAL

GRUPO DE RECURSOS

VALOR EM R$
5.650,00
2.191,12
54.382,20
62.223,32

Perobal, 08 de Junho de 2021.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

EDILSON BERTOUDO DUARTE
Secretário de Administração

Presidente da Câmara Municipal de Pérola-PR

O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas
pela Lei Orçamentária nº 1435/2020 de 04/11/2020.

Edifício da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, em 10 de junho de 2021.

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.

JOEL WENCESLAU MARQUES

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras
providências.

Fonte(s):
954 FNAS ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO DA APAE
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°63/2021.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: AC ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL LTDA.
Objeto: contratação de empresa especializada em Serviços de Arquitetura e
Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Ambiental, para a
prestação de serviços solicitados pela Secretaria de Obras.
Valor Total: R$ 147.840,00.
Vigência: 11/06/21 a 11/06/22.
Fundamentação: Tomada de Preços nº2/2021.

113.709,16

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o
provável Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo
43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

FERNANDO DOS SANTOS XAVIER
Secretário de Assessoria e Planejamento
TERMO DE RATIFICAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°67/2021.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de
expediente (escritório) para todas as secretarias do município de Perobal.
Valor Total: R$ 9.398,80.
Vigência: 11/06/21 a 11/06/22.
Fundamentação: Pregão nº13/2021.

DECRETO Nº 84/2021 de 10/06/2021

Perobal, 04 de Junho de 2021.

Fundamentação Legal: Inciso I do Art. 25, da Lei 8666/93.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°66/2021.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: FELIPE RUIZ LOPES PAPELARIA.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de
expediente (escritório) para todas as secretarias do município de Perobal.
Valor Total: R$ 81.991,15.
Vigência: 11/06/21 a 11/06/22.
Fundamentação: Pregão nº13/2021.

611.666,52

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os
resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação
abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Prefeitura MuniciPal de Mariluz
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
AVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTRO
CEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000
MARILUZ – PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°65/2021.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: PAPIROS MOVEIS E ELETROS EIRELLI ME.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de
expediente (escritório) para todas as secretarias do município de Perobal.
Valor Total: R$ 8.292,00.
Vigência: 11/06/21 a 11/06/22.
Fundamentação: Pregão nº13/2021.

1.646.077,93

CNPJ 95.640.553/0001-15

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras
providências.

04.001.12.365.0006.2.106.
707 - 3.3.90.30.00.00

429,11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

16.210,45

Edifício da Prefeitura Municipal de IVATÉ , em 01 de junho de 2021.

Estado do Paraná

4.000,00
16.042,31
2.300,00

MARLON RANCER MARQUES
Prefeito

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE

16.775,59
115.252,41

10,45

Total Suplementação:

DENILSON VAGLIERI PREVITAL
Prefeito

152.142,75

MuniciPio de PeroBal

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°64/2021.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: CASTELO BRANCO ARTES LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de
expediente (escritório) para todas as secretarias do município de Perobal.
Valor Total: R$ 8.737,02.
Vigência: 11/06/21 a 11/06/22.
Fundamentação: Pregão nº13/2021.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Fonte(s):
3107 Salário Educação - Exerc. Anterior
3496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Exerc. Anter

__________________________
Nome: Daiele Fernanda Sabec
RG. 10.419.480-0

132.789,55

16.200,00

05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
05.002
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
05.002.10.302.0008.2.057.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO PLENA
3496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
697 - 3.3.90.39.00.00
JURÍDICA

Testemunhas:

276.251,81
62.225,44
102.493,28
15.000,00
25.000,00

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 09/06/2021.

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 16.210,45 (dezesseis mil duzentos e dez reais
e quarenta e cinco centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Município de Icaraíma

Total Suplementação:

2021

Estado do Paraná
DECRETO N.º 085/2021
SÚMULA: Concede
“Pensão Vitalícia” a dependente da servidora falecida
VALDENORA SANTOS MORAIS.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, usando de suas atribuições
legais, em conformidade com o Artigo 16 da Lei Municipal nº 1427 de 29/07/2020 c/c
o Artigo 23, § 1º, da Emenda Constitucional n.º 103.
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedido a partir do dia 30 de maio de 2021, “Pensão Vitalícia” ao
senhor JOÃO RABELO MORAIS, portador do RG. n.º 5.493.965-8 SSP/PR e inscrito
no CPF. 434.069.559-91, dependente da servidora falecida a senhora VALDENORA
SANTOS MORAIS, conforme estabelece o Artigo 16 da Lei Municipal n.º 1427 de
29/07/2020 c/c o Artigo 23, § 1º, da Emenda Constitucional n.º 103.
Art. 2º - Perceberá o beneficiário acima referido a título de “Pensão Vitalícia” a cota
de 60% (sessenta por cento) dos proventos da servidora falecida, no valor de R$.
660,00 (seiscentos e sessenta reais) mensais, e R$. 7.920,00 (sete mil, novecentos
e vinte reais) anuais.
Art. 3º - Fica extinta a contar de 29 de maio de 2021, a Aposentadoria concedida
a servidora VALDENORA SANTOS MORAIS, através do Decreto nº 090/2011 de
13/09/2011.
Art. 4º - Os proventos desta Pensão serão custeados com recursos do Fundo de
Previdência do Município de Nova Olímpia – FUNPRENO.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 30 de maio de 2021.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO EDIVALDO RODRIGUES PESSANHA, 14 DE JUNHO
DE 2021.
LUIZ LÁZARO SORVOS
Prefeito Municipal

113.709,16

13.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Exercício:

05.003
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
05.003.12.365.0008.2.206.
Manutenção do Ensino Infantil - Recursos do FUNDEB 70%
01101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
487 - 3.1.90.11.00.00
CIVIL
01101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
488 - 3.1.91.13.00.00
05.003.12.365.0008.2.207.
Manutenção do Ensino Infantil - Recursos do FUNDEB 30%
01102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
489 - 3.1.90.11.00.00
CIVIL
01102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
490 - 3.1.90.13.00.00
01102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
491 - 3.1.91.13.00.00
01102 MATERIAL DE CONSUMO
492 - 3.3.90.30.00.00
06
SECRETARIA DE SAUDE
06.002
FUNDO
MUNICIPAL MUNICIPAL
DE SAÚDE
PREFEITURA
DE MARIA HELENA
06.002.10.301.0019.2.163.
Devolução Cv. 796752/2013 - Barracão Resíduos Sólidos
Estado do Paraná
CNPJ 76.247.386/0001-00
01000 INDENIZAÇÕES
E RESTITUIÇÕES
493 - 3.3.40.93.00.00

611.666,52

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os
resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação
abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL

Estado do Paraná

Suplementação
05
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.002
DIVISÃO DO FUNDEB
05.002.12.361.0008.2.204.
Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos do FUNDEB 70%
01101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
479 - 3.1.90.11.00.00
CIVIL
01101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
480 - 3.1.91.13.00.00
05.002.12.361.0008.2.205.
Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos do FUNDEB 30%
01102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
481 - 3.1.90.11.00.00
CIVIL
01102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
482 - 3.1.90.13.00.00
01102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
483 - 3.1.91.13.00.00
01102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
484 - 3.3.90.36.00.00
01102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
485 - 3.3.90.39.00.00
JURÍDICA
01102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
486 - 4.4.90.52.00.00

100,00

CNPJ 95.640.553/0001-15

2021

DENILSON VAGLIERI PREVITAL
Prefeito

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do
Município, no valor de R$1.646.077,93 (um milhão seiscentos e quarenta e seis mil e setenta
e sete reais e noventa e três centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações
Orçamentárias.

Exercício

Pág. 2/2

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Exercício:

3.2. O valor estimado não implica em nenhuma previsão de crédito em
favor dos Contratados, que só farão jus aos valores correspondentes aos
Av. Hermes
Vissoto, prestados
nº 810, Centro
– Icaraima
– Fone: (044) 3665-8000
serviços
efetivamente
nos
termos –
doParaná
Contrato.
3.3. A remuneração dos serviços credenciados será feita com base no
preço indicado no Anexo I e proposta apresentada pela Credenciada até os
limites máximos informados no contrato.
3.4. Os valores oferecidos pela Contratante já deverão estar inclusos todas
as despesas e encargos sociais, administrativos e quaisquer outros
emolumentos e/ou taxas.

121.150,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os
resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação
abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

07.001.08.244.0009.2.150.
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Prefeitura MuniciPal de nova oliMPia

Estado do Paraná

PORTARIA N.º 140/2021
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias a servidora ROSIMEIRI BARBOSA, de acordo
com o Estatuto do Servidor do Município de Nova Olímpia, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias a servidora ROSIMEIRI BARBOSA, portadora da Cédula de Identidade
R.G. 9.571.061-1 SSP/PR e C.P.F. 048.977.029-09, sendo 30 (trinta) dias de descanso de 15
de junho a 14 de julho de 2021, de acordo com o Estatuto dos Servidores do Município de
Nova Olímpia.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, convalidando o ato pela publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 14 dias do mês de junho do ano
de 2021.
LUIZ LÁZARO SORVOS
Prefeito Municipal

MuniciPio de Pérola

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 271/2021
Concede Férias a servidora NAJARA STEFANI OLIVEIRA SANTOS, e da outras
providências.
A PREFEITA DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais
e
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar nº 02/2010, de 12 de abril de
2010(Estatuto dos Servidores Públicos).
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora NAJARA STEFANI OLIVEIRA SANTOS, matrícula nº
2364-7, ocupando o cargo de Técnica em Enfermagem, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, 30(trinta) dias de férias, referente ao período aquisitivo
(2020/2021) a partir de 15 de Junho de 2021 a 14 de Julho de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola – Paraná 14 de Junho de 2021.
VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES DA CUNHA
Prefeita

Prefeitura de sÃo JorGe do Patrocínio

Estado do Paraná

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 180/2021
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO –
PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com
sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado
do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI,
brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.64991, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP –
87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado,
na qualidade de CONTRATADA empresa: VIAÇÃO UMUARAMA LTDA, inscrita no CNPJ nº
76.354.281/0001-42, com sede à AVENIDA APUCARANA, nº 3890, CENTRO - 87501-230 na
cidade de Umuarama, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo procurador o Sr.
FABIANO SILVÉRIO DAS NEVES, portador do RG. nº. 5.983.191-7 SSP/PR, e do CPF/MF
Nº. 879.395.924-04, residente e domiciliado à Rua José Balan, 6495, Jardim Aliança, CEP –
87506-00, Município de Umuarama, Estado do Paraná, resolvem firmar o presente Contrato
de Prestação de Serviços, da Licitação Modalidade de Inexigibilidade nº 24/2021, Processo n°
128, data da homologação da licitação 19/05/21, mediante as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE PASSAGENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS PARA ATENDER
A DEMANDA DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR., sendo vencedor dos
itens abaixo descritos:
DO PREÇO
Pela prestação de serviços do objeto do presente contrato, o Município de São Jorge do
Patrocínio – Pr., pagará a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), á empresa acima
citada, neste ato definida como CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de 12 (dose) meses, tendo início em 14/06/2021 e término
previsto para 14/06/2022, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse
entre as partes contratuais.
DO FORO
As partes em comum acordo elegem como foro privilegiado para dirimir quaisquer dúvidas e
questões de interpretação relativas ao presente contrato, o Foro da Comarca de ALTONIA,
estado do Paraná.
E por estarem justos certos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas.
São Jorge do Patrocínio-PR, 14 de junho de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
ESTADO DO PARANÁ
CGC: 76.404.136/0001-29

recomendações como condicionantes para seu funcionamento durante o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

período da pandemia:

ESTADO DO PARANÁ
CGC: 76.404.136/0001-29

I - O acesso de clientes aos estabelecimentos deverá
se dar por uma única porta de entrada, podendo as demais portas
serem mantidas abertas apenas para ventilação, porém com barreiras
físicas para impedir a entrada ou saída;
DECRETO Nº 2.115, de 14 de junho de 2021.

II
funcionário

Os

-

para

estabelecimentos

controlar

a

entrada

deverão

de

Dispõe sobre adoção de medidas sanitárias para

aglomeração,

enfrentamento da emergência de saúde pública de

porventura se formar fora do estabelecimento;

importância

internacional

Coronavírus

(COVID-19),

sanitários

para

o

decorrente

do

estabelece

funcionamento

novo

critérios

do

comercio

local e dá outras providências.

devendo

III

Os

organizar

a

estabelecimentos

fila

para

de

deverão

um

evitar

espera

que

disponibilizar

a

todos os clientes método de descontaminação das mãos (álcool gel,
álcool líquido 70%, lenço umedecido ou água e sabão) a depender da
disponibilidade
entrada

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES, PREFEITO DO MUNICIPIO

-

ainda,

designar

pessoas

ser

de

cada

item,

responsável

pela

devendo

o

funcionário

fiscalização

de

postado

utilização

de

à

tal

método por parte dos clientes que adentrarão ao estabelecimento.

DE MARILUZ, no uso das atribuições legais, em especial a da Lei

IV - Os estabelecimentos deverão afixar informativo,

Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na Lei Federal

em lugar de fácil visualização, de acordo com seu espaço físico e

13.979/2020, Decreto Estadual 4.320/2020 e posteriores;

número de funcionários, a quantidade de clientes que poderão ser

I Constituição

Considerando

Federal

de

o

1988,

Artigo

o

qual

30,

inciso

determina

II,

aos

da

atendidos simultaneamente, de maneira a evitar aglomeração.

municípios

suplementar a legislação federal e estadual no que couber;

V - Em razão da limitação da quantidade de pessoas no
interior do estabelecimento, recomenda-se aos proprietários e/ou

– Considerando ainda, o exponencial número de

responsáveis que permitam a entrada de apenas um representante de

casos de cidadãos residentes no município, atendidos no sistema de

cada família por vez, devendo orientar aos clientes de que eventuais

saúde local, que testaram positivo, havendo, portanto, a necessidade

acompanhantes deverão aguardar do lado de fora, com distanciamento

de ADOÇÃO de medidas para se diminuir o risco de contaminação em

seguro da fila de espera.

II

massa

VI - Os clientes que concluírem suas compras deverão
se retirar do estabelecimento, sendo sua permanência considerada um
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
elemento de risco aos funcionários
e demais
clientes, além de um
ESTADO
DO PARANÁ

DECRETA

CGC: da
76.404.136/0001-29
fator impediente para o bom andamento
fila de espera.

I
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DISPOSIÇOES GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

VII - Os estabelecimentos não deverão fornecer café,

ESTADO DO PARANÁ
CGC: 76.404.136/0001-29

Art. 1º. As medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo

chá e/ou bolachas aos clientes, de maneira a evitar sua permanência
em demasia.

Av. Marília, 1920 – Centro
Fone/Faz: - (44) 3534.8000 – 87.470-000 - Mariluz – Pr.

VIII

Coronavírus – COVID-19, no âmbito do município Mariluz, Estado do
Paraná, ficam definidas nos termos deste Decreto, para o fim de
regulamentar

o

funcionamento

do

setor

produtivo

e

comercial

do

Município.

Os

-

empresários

ficarão

responsáveis

por

orientar adequadamente seus respectivos funcionários e colaboradores
a respeito de medidas comportamentais de higiene pessoal e proteção
de contágio (lavagem das mãos, distância de 2 metros entre pessoas,
evitar aperto de mão, abraço ou beijo, cobrir a boca com o cotovelo

Art.
empresariais,

Todos

2º.

bancários,

os

estabelecimentos

lotéricas,

prestadores

comerciais,
de

ao tossir, evitar levar as mãos ao rosto, etc...).

serviços,

IX

–

Para

acesso

aos

estabelecimentos

em

autônomos e escritórios de profissionais liberais, poderão realizar

funcionamento, é obrigatório o uso de máscaras de proteção, cabendo

suas atividades, de segunda à sábado, até as 19,00hs, desde que

ao

cumpram integralmente as regulamentações sanitárias descritas neste

responder pela infração;

proprietário

e/ou

responsável

a

fiscalização,

sob

pena,

de

sujeitos

a

Decreto, por serem medidas de controle, prevenção e diminuição do
X

Os

-

estabelecimentos

ficarão

risco de contaminação humana pelo COVID-19.
fiscalização da Vigilância Sanitária no tocante à implementação das

em

medidas preventivas acima descritas, ocasião em que, poderão, ainda,

igrejas e templos religiosos, com capacidade de lotação reduzida a

§1º.

Ficam

permitidas

as

atividades

presenciais

receber orientações adicionais pertinentes às peculiaridades de cada

35% da capacidade máxima, como medida de isolamento de ambiente de

estabelecimento e ramo comercial.

alto índice de aglomeração.
§2º.

As

permanecer

04 horas, restritos aos familiares, que deverão envidar esforços

abertas, de segunda a sábado até as 19,00hs, contudo, fica proibido

para manter distância e e vi t ar aglomerações, devendo as empresas

o consumo de bebidas e alimentos no interior das lojas, nas calçadas

prestadoras de serviços manter as superfícies do ambiente limpas e

e nos pátios dos postos de combustíveis, cabendo aos proprietários

desinfetadas, assim como disponibilizar álcool em gel a 70% para uso

e/ou responsáveis coibirem a prática.

dos presentes tanto na entrada como no interior do ambiente, sem

§3º.

Prefeitura MuniciPal de sÃo JorGe do Patrocínio
Estado do Paraná
EXTRATO DO TERMO ADITIVON° 01 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2021
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita
no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol,
164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.64991, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de
São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: C. A
NANIS VILAS BOAS - SERVIÇOS TECERIZADOS, inscrita no CNPJ nº 33.486.352/0001-58, com sede à ANTONIO
DALLAPEDRA, nº 1351, Centro - 87555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do PR, Brasil, neste
ato representado pelo Sr. TIAGO DE ALMEIDA VILAS BOAS, portador(a) do RG. nº 97041873 SSP/PR., e do CPF/
MF Nº 051.297.499-36, residente e domiciliado à Rua Antônio Dala Pedra, nº 1351, Jardim Alegre II, São Jorge
do Patrocínio, Paraná, resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação Modalidade de Dispensa por Limite nº
48/2021, Processo n° 106, data da homologação da licitação 19/04/21, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 320m DE MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E REFORMA DA CASA
DO ABATEDOURO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR., mediante as cláusulas e condições
a seguir estabelecidas:
Do Valor Contratual
Em razão da necessidade do objeto fica estabelecido o acréscimo do quantitativo de alguns itens do presente contrato
dentro do limite legal de até 50% (cinquenta por cento) em conformidade com o Art. 65, Parágrafo §1° da Lei 8.666/93.
Abaixo a tabela dos valores atualizados após esse Termo:
LOTE ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VL/UNIT INDÍCE (50%) VL/TOTAL
2
1
UND
5,00
RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS.
120,00
180,00 300,00
2
2
MTS
40,00
RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE MEIA TÁBUA - BEIRAL.
12,50 18,75
250,00
2
3
MTS
15,00
RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO - BEIRAL. 46,67 69,99 349,80
2
4
M2
45,00
INSTALAÇÃO DE FORRO MADEIRA.
33,33 50,00
750,15
2
5
M2
80,00
INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO - PISO - CASA. 37,50 56,25
1.500,00
2
6
M2
15,00
INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO - PISO - GARAGEM. 33,33
50,00
250,00
2
7
M2
10,00
INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO - PAREDE - BANHEIRO. 50,00
75,00
250,00
2
8
MTS
20,00
CONSTRUÇÃO DE MINISAIA 0,30M ALTURA.
100,00
150,00 1.000,00
2
9
M2
1,00
REPARO DE CALÇADA PISO RÚSTICO. 500,00 750,00
250,00
2 10
UND 1,00
SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS CERAMICAS QUEBRADAS. 500,00
750,00 250,00
VALOR DO CONTRATO VALOR DO ADITIVO
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO
R$23.525,00
R$ 5.150,00
R$ 28.675,00
Clausula Segunda- Das Ratificações
Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste
Termo Aditivo.
Clausula Terceira – Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a serem 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, 14 de junho de 2021.

Prefeitura MuniciPal de taPeJara

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 175/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URGÊNCIA PARA PACIENTES POSITIVADOS DE CORONAVIRUS
(COVID – 19), DESTA FORMA, DEVIDO AOS CASOS DE NÚMEROS POSITIVADOS NO MUNICÍPIO E NA
REGIÃO E SEM LEITOS DISPONIVÉIS PARA TRANSFERÊNCIA, NECESSITA-SE DESSES MATERIAIS PARA O
ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS GRAVES.
MODALIDADE: Dispensa n° 20/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias.
VALOR: R$-4.370,00 (quatro mil, trezentos e setenta reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 14 de junho de 2021
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

Art. 4º. Os velórios, se darão com duração máxima de

abertos,

de

lojas

de

Restaurantes

segunda

a

conveniência

e

poderão

pastelarias,

sábado,

até

as

permanecer

prejuízo de outras orientações emitidas pela Vigilância Sanitária,

atendimento

ressaltada desde já, a proibição de servir lanches, cafés, chás e

poderão

19hs

com

presencial, com limitação de público em 70% da capacidade de lotação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
Parágrafo único. Caso
compareça
algum familiar, seja
ESTADO
DO PARANÁ

§4º.

É

permitido

o

funcionamento

de

lanchonetes,

sábado

até

as

21,00hs,

porém,

sem

consumo

interno

e

nem

nas

município.

ESTADO DO PARANÁ

§5º. Fica permitido oCGC:
funcionamento
76.404.136/0001-29 da “feira livre”,
devendo ser mantido o afastamento mínimo de 3 (três) metros entre as

III

Av. Marília, 1920 – Centro
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barracas, bem como, deverão, os feirantes, disponibilizar a todos os

DAS PENALIDADES

clientes método de descontaminação das mãos (álcool gel, álcool
líquido

70%,

lenço

umedecido

ou

água

e

sabão)

a

depender

da

Art.

O

descumprimento

das

medidas

sanitárias

determinadas neste Decreto e outras determinadas pela Vigilância

eventuais filas.

Sanitária, aos estabelecimentos e atividades permitidas, implicará

§6º. Todos os estabelecimentos e atividades permitidas
de

funcionarem,

caput,

conforme

deverão

respeitar

as

regras

sanitárias para isolamento racional que permita o controle do fluxo

na aplicação de multa que pode variar de R$200,00(duzentos reais) a
R$1.000,00

(mil

reais),

de

acordo

com

a

quantidade

de

itens

verificados como irregulares por ocasião da fiscalização.

de pessoas e a conscientização dos seus colaboradores e clientes no

§ 1º. Em caso de reincidência, a multa será aplicada

sentido de ajudar na propagação das regras e informações constantes

em dobro, podendo se for o caso, ser o estabelecimento fechado e/ou

desse decreto e demais documentos de regramento sanitário;

ter suspensas as suas atividades pela Vigilância Sanitária, que

§7º. Em hipótese alguma será permitida a aglomeração
de

pessoas

nos

estabelecimentos

em

funcionamento,

cabendo

poderá valer-se do auxílio da força policial.

ao

§ 2º. O descumprimento às determinações deste Decreto,

proprietário e/ou responsável adotar as medidas para dispersão das

bem como às normas estabelecidas para o combate ao Coronavirus

pessoas, como medida de isolamento social;

poderá

§8º. Ficam suspensas as práticas desportivas coletivas
tanto em locais fechados quanto em locais abertos, praças, parques

configurar

crime

de

desobediência

§9º.

Fica

permitido

o

funcionamento

de

Código

IV
DISPOSIÇOES FINAIS
Art. 6º. Mesmo em residências, no período de vigência

§10.

Ficam

realizados

proibidas

tanto

em

a

realização

residências,

de

quanto

festas
em

e/ou

deste Decreto, ficam proibidos os encontros ou reuniões que envolvam

locais

aglomerações, principalmente, aqueles que contam com a participação
da

§11. Os estabelecimentos comerciais que permanecerão

medidas

do

academias

21hs;

abertos,

330

Penal), sem prejuízo das sanções administrativas.

particulares, com redução da capacidade de lotação em 70%, até às

eventos,

(artigo

Penal) ou ainda crime contra a saúde pública (artigo 268 do Código

públicos, academia ao ar livre e demais situações do gênero;

autorizados
de

na

prevenção

forma deste Decreto, deverão adotar as
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
ESTADO
DO PARANÁ
estabelecidas,
bem
como aquelas que forem

população

Coronavírus,

do

pelas

autoridades

sanitárias,

sem

prejuízo

das

grupo

de risco para a doença causada pelo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
DO PARANÁ anos, com doenças
pessoas acima ESTADO
de sessenta

como

CGC: 76.404.136/0001-29

crônicas, com problemas respiratórios, gestantes e lactantes, bem
Av. Marília, 1920 – Centro
Fone/Faz: - (44) 3534.8000 – 87.470-000 - Mariluz – Pr.

CGC: 76.404.136/0001-29

determinadas

que

forem impostas pelos Órgãos de Saúde Federal e Estadual competentes;

como, fica proibido ao comércio local anúncios de promoções, para
que se evitem possíveis aglomerações.

§12.

A administração municipal irá intensificar a

Art. 7º. A adoção de medidas previstas neste Decreto

Av. Marília, 1920 – Centro

fiscalização referente
sanitárias
às empresas
Fone/Faz:às
- (44)barreiras
3534.8000 – 87.470-000
- Mariluz –impostas
Pr.
através

de

servidores

e

equipe(s)

particular(es)/terceirizada(s) de apoio, que estarão autorizados a
entrar no estabelecimento e ali permanecer para verificar o regular
cumprimento das exigências e em caso de descumprimento, comunicar as

deverá

ser

considerada

pela

iniciativa

privada

em

regime

de

colaboração no enfrentamento da emergência de saúde pública, em
decorrência da infecção humana pelo COVID-19, bem como, poderão ser
reavaliadas

a

qualquer

momento,

de

acordo

com

a

situação

epidemiológica do município.

autoridades para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Art.
§13.

Mercearias,

Açougues

e

congêneres,

8º.

As

pessoas

físicas

e

jurídicas

deverão

poderão

permanecer abertas, de segunda a sábado, até às 19hs e aos domingos

sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste Decreto, e o
seu

até às 12hs, apenas pelo sistema “delivery”.

descumprimento

acarretará

responsabilização,

nos

termos

previstos em lei.
§14.

Panificadoras,

poderão

permanecer

abertas,

de

Art. 9º. O uso de máscara é obrigatório, a todos que

segunda a sábado, até às 19hs, com atendimento presencial reduzido
em 70% da capacidade do estabelecimento e aos domingos até às 12hs,

se encontrem fora das dependências de sua residência, cabendo a

apenas pelo sistema “delivery” e retirada no balcão.

fiscalização ao órgão de Vigilância Sanitária do Município.

Prefeitura MuniciPal de taPira

Estado do Paraná
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 47/2020 - ID Nº. 2111
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL PARA COLETA SELETIVA, EM ATENDIMENTO
AO CONVÊNIO Nº 300/2019 – PROTOCOLADO Nº 15.980.096-2.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu
mandato e funções, e R C M PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP, já qualificada no contrato ora
aditivado, neste ato representada pelo Senhor Cleber Ruiz Martinez, ajustam e acordam entre si o presente Termo
Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
Fica alterada a clausula quarta do contrato inicial, prorrogando sua validade para a data de 23 de Novembro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente
Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos
termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 21 de Maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
CLEBER RUIZ MARTINEZ
R C M PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA – EPP
Contratada
Testemunhas:
NOME:
CPF:
R.G.:
NOME:
CPF:
R.G.:

5º.

disponibilidade de cada item, devendo ainda, realizar o controle de

comerciais

Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento
licitatório Dispensa Nº 22/2021, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 09 de junho de 2021.
Fornecedor: ACL ASSIST. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85
Item
Descrição
Quant.
Valor Unit.
Valor. Total
1
TESTES RAPIDOS PARA COVID - 19
5,00
R$ 588,00
R$ 2.940,00
Valor Total Homologado - R$ 2.940,00 (dois mil, novecentos e quarenta reais)
Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 14 de junho de 2021.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

Av. Marília, 1920 – Centro
Fone/Faz:imediatamente
- (44) 3534.8000 – 87.470-000
Mariluz – Pr.
deverá ser comunicado
às -autoridades
sanitárias do

calçadas, cabendo aos proprietários
coibir
a prática.
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARILUZ

Prefeitura MuniciPal de taPeJara

Prefeitura MuniciPal de taPeJara

residente no município ou fora, CGC:
com 76.404.136/0001-29
sintomas de síndrome gripal,

pizzarias, casas de assados/espetinhos e congêneres, de segunda a

destinados a este fim.
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 176/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE DA UBS
SENTINELA DO COVID – 19, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS E UBS MUNICIPAIS E CAMAS MACAS PARA
MEDIDAS PREVENTIVAS DO RISCO DE PROPAGAÇÃO DA COVID – 19.
MODALIDADE: Dispensa n° 21/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: JESSIKA MAYARA LEITE AKUCEVIKUS FERREIRA 08112698929.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias.
VALOR: R$-32.980,40 (trinta e dois mil, novecentos e oitenta reais e quarenta centavos)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 14 de junho de 2021
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

outros.

do estabelecimento.

Art. 10. Fica o Comitê de Operações Emergenciais-COE,

§15. Bares e botecos, poderão funcionar de segunda a

designado como instância responsável por dirimir dúvidas, revisão de

sábado, até às 19hs, porém sem consumo interno.
§16. Fica proibida a circulação de pessoas e o consumo
de bebidas alcoólicas em vias públicas entre 21hs e 05hs do dia
seguinte, com exceção dos serviços de delivery que poderão circular
até às 23hs, inclusive, aos domingos, porém, vedado em qualquer

penalidades,

dentre

outros

assuntos

pertinentes,

bem

como,

recomendar ao Executivo Municipal, eventuais alterações a qualquer
tempo, tanto para aumentar ou diminuir as condicionantes sanitárias
ao funcionamento do comercio local, que sejam necessárias para o
combate a transmissão humana pelo COVID-19 em nosso município;

horário, a entrega de bebidas alcoólicas.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua

II

publicação, com validade até 21 de junho de 2021, revogando-se, as

DAS BARREIRAS SANITÁRIAS

disposições do Decreto nº 2.111, de 07 de junho de 2021.

Art. 3º. Com vistas à adoção de medidas sanitárias
colaboradoras no combate à transmissão do novo Coronavírus (COVID19), sem prejuízo de outras
Federais

e

Estaduais,

para

Mariluz-PR., 14 de junho de 2021.

recomendações dos Órgãos Sanitários
funcionamento

e

desenvolvimento

das

atividades comerciais, industriais e autônomas, faz as seguintes

Av. Marília, 1920 – Centro
Fone/Faz: - (44) 3534.8000 – 87.470-000 - Mariluz – Pr.

Paulo Armando da Silva Alves
Prefeito Municipal
Av. Marília, 1920 – Centro
Fone/Faz: - (44) 3534.8000 – 87.470-000 - Mariluz – Pr.
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Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
cIUENP - cONSÓRcIO INTERMUNIcIPAL DE URGÊNcIA E
EMERGÊNcIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192
NOROESTE DO PARANÁ

Decreto nº 1984/2021 de 10/06/2021
PORTARIA Nº 227/2021

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da
outras providências.

O Prefeito Municipal de TAPIRA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas
pela Lei Orçamentária nº 944/2020 de 24/11/2020.

EXONERA POR TÉRMINO DE CONTRATO
JOÃO CARLOS RUOCO
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do
Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal
nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de

Decreta:

Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 356.571,42
(trezentos e cinqüenta e seis mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e dois
centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Suplementação
12.000.00.000.0000.0.000.
12.025.00.000.0000.0.000.
12.025.15.451.0045.1.003.
509 - 4.4.90.51.00.00
508 - 4.4.90.51.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E
VIAÇÃO
Divisão de Obras
Pavimentação e Recape Asfaltico
178.285,71
31832 OBRAS E INSTALAÇÕES
178.285,71
31833 OBRAS E INSTALAÇÕES
Total Suplementação:

Art. 1º. EXONERAR por término de contrato, a partir de 04 de junho de 2021, o
Sr. JOÃO CARLOS RUOCO portador da Cédula de Identidade nº 9490048-4 SESP PR, admitido em
04 de junho de 2020, ocupante do emprego público por prazo determinado de Condutor de Ambulância,
pelo regime CLT, lotado na Regional situada no município de Paranavaí, Estado do Paraná, ficando
revogado da Portaria nº 183/2020, de 03 de junho de 2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

356.571,42

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

Umuarama-PR, 07 de junho de 2021.

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto
pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o
Excesso de Arrecadação;
CELSO LUIZ POZZOBOM

MUNICIPIO DE TAPIRA
Estado do Paraná
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Receita:2.4.1.8.10.91.06.00000000 Fonte: 31832
Exercício: 2021
Receita:2.4.1.8.10.91.07.00000000 Fonte: 31833

Total da Receita:

PRESIDENTE DO CIUENP

178.285,71
178.285,71
356.571,42

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Edifício da Prefeitura Municipal de TAPIRA , Estado do Paraná,

em 10 de junho de 2021.

PORTARIA Nº 237/2021
Prorroga o prazo do contrato temporário de URIAS
RENAN TORQUATO DE SOUZA, contratado
através do Processo Seletivo Simplificado nº
001/2020, regido pelo Edital n° 001/2020 – CIUENP.

CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do Noroeste do Paraná
CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 11.107,
de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de

MUNICIPIO DE TAPIRA
Estado do Paraná
Exercício:

** Elotech **
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2021

Intenções e Estatuto,
RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar até o dia 14 de dezembro de 2021, o prazo do contrato temporário do Sr.
URIAS RENAN TORQUATO DE SOUZA, portador da Cédula de Identidade R.G. sob nº

Decreto nº 1987/2021 de 14/06/2021

8.347.340-1 SSP PR, contratado através do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020, regido

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da
outras providências.

pelo Edital nº 001/2020, ocupante do emprego público por prazo determinado de Técnico de
Enfermagem, 36 horas semanais, conforme subitem 1.6 do Regulamento Especial, a contar de 15
de junho de 2021.

O Prefeito Municipal de TAPIRA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas
pela Lei Orçamentária nº 944/2020 de 24/11/2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 9.960,73 (nove mil
novecentos e sessenta reais e setenta e três centavos), destinado ao reforço das seguintes
Dotações Orçamentárias.

Umuarama-PR, 14 de junho de 2021.

Suplementação
13.000.00.000.0000.0.000.
13.026.00.000.0000.0.000.
13.026.20.608.0013.2.056.
511 - 3.3.90.93.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO
AMBIENTE
Divisão de Produção Agrícola
Manutenção da Divisão de Produção Agrícola
9.960,73
33818 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

CELSO LUIZ POZZOBOM
PRESIDENTE DO CIUENP
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Superavit Financeiro;

PORTARIA Nº 238 /2021
EXONERA A SERVIDORA
ADRIANA RINALDO

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de TAPIRA , Estado do Paraná,

nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de
Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR a pedido, a partir de 12 de junho de 2021, a Sra. ADRIANA
RINALDO portadora da Cédula de Identidade nº 7647372-2 SESP PR, admitido em 24 de setembro de

CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito

2019, ocupante do emprego público efetivo de Enfermeira Intervencionista, pelo regime CLT, lotada na
Regional de Cianorte situado no município de Cianorte, Estado do Paraná, ficando revogada a Portaria nº
226/2019, de 20 de setembro de 2019.
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data de exoneração.

2021

Decreto nº 1988/2021 de 14/06/2021

Umuarama-PR, 12 de junho de 2021.

CELSO LUIZ POZZOBOM

O Prefeito Municipal de TAPIRA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas
pela Lei Orçamentária nº 944/2020 de 24/11/2020.

PRESIDENTE DO CIUENP

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 30.029,88 (trinta
mil e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações
Orçamentárias.
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Suplementação
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Divisão de Administração
Manutenção da Divisão de Administração
10.000,00
01511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO
AMBIENTE
Divisão de Produção Agrícola
Manutenção da Divisão de Produção Agrícola
29,88
31818 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Total Suplementação:

30.029,88

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste
Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme
discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

PORTARIA Nº 239/2021

Redução
06.000.00.000.0000.0.000.
SECRETARIA
MUNICIPIO DE
TAPIRADE ADMINISTRAÇÃO
06.019.00.000.0000.0.000.
Divisão de Administração
Estado do Paraná
06.019.04.122.0004.2.007.
Manutenção da Divisão de Administração
46 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO
Exercício: 2021
Total Redução:

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do
Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal
nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de
Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR por término de contrato, a partir de 12 de junho de 2021, o
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30.029,88

admitido em 12 de junho de 2020, ocupante do emprego público por prazo determinado de Operador de
Rádio, pelo regime CLT, lotado na Regional situada no município de Umuarama, Estado do Paraná,
ficando revogado a Portaria nº 193/2020, de 09 de junho de 2020.

30.029,88

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de TAPIRA , Estado do Paraná,

CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito

Termo Aditivo 003 ao Contrato 286/2019
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 01 de julho de 2021.
Cláusula Segunda: Prorroga-se o prazo de execução do presente contrato para até 11 de junho de 2021.
Cláusula Terceira: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 92.702,67 (noventa e dois mil setecentos e dois
reais e sessenta e sete centavos), conforme planilha em anexo. Passando e atualizando o valor total deste contrato de
R$ 487.748,23 (quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), para R$
580.450,90 (quinhentos e oitenta mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa centavos).
Cláusula Quarta: Fica reduzido ao presente contrato o valor de R$ 70.263,97 (setenta mil duzentos e sessenta e três
reais e noventa e sete centavos), conforme planilha em anexo. Passando e atualizando o valor total deste contrato
de R$ 580.450,90 (quinhentos e oitenta mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa centavos), para R$ 510.186,93
(quinhentos e dez mil cento e oitenta e seis reais e noventa e três centavos).
Cláusula Quinta: Ficam adicionadas as seguintes dotações orçamentárias:
08.002.13.392.0022.1.022 – ED: 4.4.90.51.00.00 – D: 1127 – F: 85
08.002.13.392.0022.1.022 – ED: 4.4.90.51.00.00 – D: 1136 – F: 300085
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 31/03/2021
Termo Aditivo 003 ao Contrato 134/2019
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 03 de junho de 2022.
Clausula Segunda: Fica alterado o valor mensal do presente contrato, passando de R$ 55.668,58 (cinquenta e
cinco mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) para R$ 59.473,66 (cinquenta e nove mil
quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme o Índice IPCA, perfazendo o valor deste
termo em R$ 713.683,92 (setecentos e treze mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), conforme
anexo I. Passando e atualizando o valor total deste contrato de R$ 1.465.022,96 (um milhão quatrocentos e sessenta
e cinco mil vinte e dois reais e noventa e seis centavos) para R$ 2.178.706,88 (dois milhões cento e setenta e oito mil
setecentos e seis reais e oitenta e oito centavos).
Cláusula Terceira: Fica aditada a seguinte dotação orçamentária:
06.001.04.122.0002.2.012. – ED: 3.3.90.40.00.00 – D: 86 – F: 1000
07.001.04.123.0002.2.019. – ED: 3.3.90.40.00.00 – D: 112 – F: 1000
07.001.04.129.0002.2.017. – ED: 3.3.90.40.00.00 – D: 133 – F: 510
08.001.15.451.0005.2.099. – ED: 3.3.90.40.00.00 – D: 158 – F: 1000
10.001.15.452.0006.2.207. – ED: 3.3.90.40.00.00 – D: 376 – F: 1000
13.001.08.122.0002.2.160. – ED: 3.3.90.40.00.00 – D: 571 – F: 1000
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 02/06/2021
Umuarama, 14 de junho de 2021
CLEBER BOMFIM
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oeste
Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 193/2021
TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas por Lei, Resolve;
NOMEAR:
Art. 1º - A Servidora MICHELLE DA SILVA MOTA, portadora do CPF nº 082.792.909-90, ocupante do cargo em
comissão de ASSESSOR ADMINISTRATIVO, para ser a Coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos –
PAA/Compra Direta.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
Tuneiras do Oeste – PR, 14 de junho de 2021.
TAKETOSHI SAKURADA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oeste
Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 194/2021
CLAUDINEY BATISTA, Secretário Municipal da Agricultura de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 015/2021 de 18 de janeiro de 2021, Resolve;
DESIGNAR:
Art. 1º - A Servidora MARIA ALICE BRIGAGÃO, portadora do CPF nº 527.193.839-53, ocupante do cargo efetivo de
AUX. ADM. DE SERVIÇOS GERAIS INTERNO, para receber os alimentos entregues pelos agricultores, fornecedores
do PAA-Programa de Aquisição de Alimentos, fica também designada a assinar os termos de recebimento e
aceitabilidade.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
Tuneiras do Oeste – PR, 14 de junho de 2021.
CLAUDINEY BATISTA
Secretário Municipal da Agricultura

Estado do Paraná
DECRETO Nº 106/2021
Ratifico o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação sobre Processo de Inexigibilidade nº 11/2021,
referente ao chamamento 03/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
Art. 1º. Fica ratificado o julgamento proferido pelo Presidente e demais membros da Comissão Permanente
de Licitações, conforme “Ata de Adjudicação”, na Inexigibilidade nº 11/2021 - PMX, objetivando a contratação da
empresa – SEAPLAN – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS & PLANEJAMENTOS LTDA CNPJ: 37.525.718/0001-01 para prestação de serviços de Fisioterapia, sendo 30 horas semanais, para atendimento na Clínica Municipal de
Fisioterapia, de segunda a sexta-feira, ou conforme necessidades da Secretaria M. de Saúde (demanda livre), no
valor de R$ 95.228,88 (noventa e cinco mil duzentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) para o período
de 12 (doze) meses de contratação e todos os encargos sociais oriundos dessa contratação, com Inexigibilidade de
Licitação nº 11/2021.
Art. 2º. Fica o setor competente autorizado a elaborar o contrato, conforme edital, depois de cumpridas todas as
formalidades legais.
Xambrê/PR, 14 (quatorze) de junho de 2021.
DÉCIO JARDIM
Prefeito do Município de Xambrê

Estado do Paraná
PORTARIA N° 121/2021, DE 14 DE JUNHO DE 2021
SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, usando de suas atribuições
legais, e de conformidade com o Requerimento protocolado sob nº 90/2021, na data de 11 de junho de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 14/06/2021 a 13/07/2021, referente ao
período aquisitivo de 02/07/2020 a 01/07/2021, ao Servidor SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA, inscrita na CI/
RG sob n.º 4.419.779-0 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de PROFISSIONAL POLIVALENTE
MASCULINO, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Rodoviários.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto no artigo anterior.
Art. 3º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 14 dias do mês de junho de 2021.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal de Cafezal do Sul

EXONERA POR TÉRMINO DE CONTRATO
JOAO EMANUEL CRIVOI DA SILVA

Sr. JOAO EMANUEL CRIVOI DA SILVA portador da Cédula de Identidade nº 10728146-0 SESP PR,

em 14 de junho de 2021.

Termo Aditivo 004 ao Contrato 131/2017
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: INVIOLÁVEL UMUARAMA LTDA - ME
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até o dia 17 de maio de 2022.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor mensal do contrato de R$ 1.841,66 (um mil oitocentos e quarenta e um reais
e sessenta e seis centavos), perfazendo o valor deste termo em R$ 22.099,92 (vinte dois mil e noventa e nove reais
e noventa e dois centavos) conforme anexo I. Passando e atualizando o valor total do contrato de R$ 88.399,68
(oitenta e oito mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), para R$ 110.499,60 (cento e dez mil
quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a seguinte dotação orçamentária:
14.001.08.244.0012.2.188. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 725 – F: 60074
13.001.08.122.0002.2.160. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 570 – F: 1000
13.001.08.243.0013.2.185. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 584 – F: 1000
14.001.08.244.0012.2.173. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 681 – F: 1000
14.001.08.243.0013.6.018. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 661 – F: 60115
14.001.08.243.0013.2.263. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 628 – F: 60115
14.001.08.243.0013.2.264. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 648 – F: 60115
13.001.08.244.0014.2.199. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 589 – F: 1000
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 17/05/2021

Prefeitura MuniciPal de cafezal do sul

Decreta:

13.026.00.000.0000.0.000.
13.026.20.608.0013.2.056.
510 - 3.3.90.93.00.00

Termo Aditivo 005 ao Contrato 187/2017
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: QNET TELECOM LTDA - ME
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 04 de julho de 2022.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor mensal de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), perfazendo o valor
deste termo em R$ 126.000,00 (cento e vinte seis mil reais), conforme especificações e quantitativos constantes no
Anexo I.Passando e atualizando o valor total do contrato de R$ 526.500,00 (quinhentos e vinte e seis mil e quinhentos
reais), para R$ 625.500,00 (seiscentos e vinte e cinco mil e quinhentos reais).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a seguinte dotação orçamentária:
20.002.26.125.0017.2.217. – ED: 3.3.90.40.00.00 – D: 1003 – F: 509
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 21/05/2021
Termo Aditivo 003 ao Contrato 153/2018
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: INVIOLÁVEL UMUARAMA LTDA - ME
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 15 de maio de 2022.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor mensal do presente contrato no valor de R$ 786,00 (setecentos e oitenta
e seis reais), perfazendo o valor deste termo em R$ 9.432,00 (nove mil quatrocentos e trinta e dois reais) conforme
descrições constantes no Anexo I. Passando e atualizando o valor total deste contrato de R$ 28.296,00 (vinte e oito mil
duzentos e noventa e seis reais), para R$ 37.728,00 (trinta e sete mil setecentos e vinte e oito reais).
Cláusula Terceira: Altera-se o Gestor do presente contrato, passando a ser o Sr. Edvaldo Ceranto Junior, inscrito no
CPF sob n° 049.745.329-01.
Cláusula Quarta: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
11.001.23.691.0007.2.040. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 419 – F: 1000
11.001.23.695.0007.2.260. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 436 – F: 1000
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 30/04/2021

Prefeitura MuniciPal de xaMbrê
Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da
outras providências.

57 - 4.4.90.52.00.00
13.000.00.000.0000.0.000.

Termo Aditivo 005 ao Contrato 187/2017
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: QNET TELECOM LTDA - ME
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 04 de julho de 2022.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor mensal de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), perfazendo o valor
deste termo em R$ 126.000,00 (cento e vinte seis mil reais), conforme especificações e quantitativos constantes no
Anexo I.Passando e atualizando o valor total do contrato de R$ 526.500,00 (quinhentos e vinte e seis mil e quinhentos
reais), para R$ 625.500,00 (seiscentos e vinte e cinco mil e quinhentos reais).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a seguinte dotação orçamentária:
20.002.26.125.0017.2.217. – ED: 3.3.90.40.00.00 – D: 1003 – F: 509
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 21/05/2021

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos na

MUNICIPIO DE TAPIRA
Estado do Paraná

06.000.00.000.0000.0.000.
06.019.00.000.0000.0.000.
06.019.04.122.0004.2.007.
51 - 3.3.90.39.00.00

Termo Aditivo 002 ao Contrato 138/2020
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: LUCAS RODRIGUES FAVARO 07038299980
Cláusula Primeira: Fica corrigido a cláusula primeira do Termo Aditivo 001, passando o valor unitário do item 2 de R$
9,45 (nove reais e quarenta e cinco centavos), para R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), conforme informações
constantes no Termo Aditivo 001. O valor total do item 2 não foi alterado, tendo em vista que na data de celebração do
Termo Aditivo 01, o mesmo não possuía saldo quantitativo para aplicação do percentual reequilibrado.
Cláusula Segunda: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para 31 de dezembro de 2021.
Cláusula Terceira: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 39.392,95 (trinta e nove mil trezentos e noventa e
dois reais e noventa e cinco centavos), perfazendo o valor deste termo, conforme anexo I. Passando e atualizando
o valor total deste contrato de R$ 157.631,40 (cento e cinquenta e sete mil seiscentos e trinta e um reais e quarenta
centavos), para R$ 197.024,35 (cento e noventa e sete mil vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos).
Cláusula Quarta: Fica adicionada as seguintes dotações orçamentárias:
08.001.15.451.0005.2.099. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 157 – F: 1000
09.001.15.452.0006.2.077. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 346 – F: 1000
10.001.15.452.0006.2.207. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 375 – F: 1000
12.001.20.122.0008.2.006. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 499 – F: 1000
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 04/05/2021

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do
Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal

Exercício:

Estado do Paraná
RESUMOS DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 002 ao Contrato 137/2019
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: IMOBILIÁRIA UNIÃO UMUARAMA LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 03 de maio de 2022.
Cláusula Segunda: Fica alterado o valor mensal do presente contrato, passando para um valor mensal de R$ 3.075,36
(três mil setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), devido ao reajuste do índice do IPCA, mais o valor do seguro
anual de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais), perfazendo o valor deste termo em R$ 37.209,32 (trinta e sete mil
duzentos e nove reais e trinta e dois centavos). Passando e atualizando o valor total do presente contrato de R$
67.568,64 (sessenta e sete mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), para R$ 104.777,96
(cento e quatro mil setecentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos).
Cláusula Terceira: Altera-se o Fiscal do presente contrato, passando a ser a Sra. Adnetra Vieira dos Prazeres Santana,
inscrita no CPF sob n° 834.211.149-00.
Cláusula Quarta: Fica adicionada as seguintes dotações orçamentárias:
14.001.08.244.0012.2.188. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 725 – F: 60074
14.001.08.244.0012.2.188. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 1239 – F: 360074
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 30/04/2021

9.960,73

Total Suplementação:

em 14 de junho de 2021.

c1

Umuarama-PR, 14 de junho de 2021.

CELSO LUIZ POZZOBOM
PRESIDENTE DO CIUENP

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 793/2021
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão
Eletrônico nº 052/2021 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no
Pregão Eletrônico nº 052/2021 – PMU, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de
locação de som, iluminação, palco e carro de som, para eventos oficiais, do município de Umuarama (inaugurações,
reuniões, aniversário da cidade, sete de setembro, natal e demais eventos artísticos, culturais e esportivos, tendo sido
declarada vencedora a empresa: MARCOS GIANNE ZARELLI EIRELI.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 10 de junho de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretário de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 795/2021
Adjudica e homologa o julgamento proferido pela Comissão Especial de Licitação sobre proposta apresentada na
Tomada de Preços nº 015/2021 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica adjudicado e homologado o julgamento proferido pela Comissão Especial de Licitação sobre proposta
apresentada na Tomada de Preços nº 015/2021 – PMU, que tem por objeto a contratação de empresa especializada
para execução de impermeabilização com manta asfáltica na cobertura do Paço Municipal, sede da Prefeitura
Municipal de Umuarama – PR., conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de acordo com as normas,
condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos, tendo sido declarada vencedora a empresa
CONCEITO SUL MANTA ASFALTICA LTDA.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 11 de junho de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretário de Administração

c2

UMUARAMA, teRçA-feiRA, 15 de junho de 2021

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura MuniciPal de taPira

Estado do Paraná
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 22/2020 - ID Nº. 2086
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA CASTRO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE
REPASSE Nº 867843/2018/MDR/CAIXA – PROCESSO Nº 2613. 1054182-59/2018.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu
mandato e funções, e INDÚSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA, já qualificada no
contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor Hugo de Assis Gonzaga, ajustam e acordam entre si o
presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
Fica alterada a clausula quarta do contrato inicial, prorrogando sua validade para a data de 31 de Agosto de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente
Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos
termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 31 de Março de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
HUGO DE ASSIS GONZAGA
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA
Contratada
Testemunhas:
NOME:
CPF:
R.G.:
NOME:
CPF:
R.G.:
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 40/2019 - ID Nº. 1975
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DA II ETAPA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NA SEDE DO
MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 845315/2017/MCIDADES/CAIXA – PROCESSO Nº
2613.1040903-90/2017.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu
mandato e funções, e R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, já qualificada no contrato ora aditivado,
neste ato representada pelo Senhor Cleber Ruiz Martinez, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo,
mediante as clausulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
Fica alterada a clausula quarta do contrato inicial, prorrogando sua validade para a data de 15 de Setembro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente
Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos
termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 14 de Maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
CLEBER RUIZ MARTINEZ
R C M INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratada
Testemunhas:
NOME:
CPF:
R.G.:
NOME:
CPF:
R.G.:
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 23/2020 - ID Nº. 2087
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MARIA CARRARO E RUA PARANAGUA, EM
ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 867844/2018/MDR/CAIXA – PROCESSO Nº 1054184-99/2018.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivado,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu
mandato e funções, e INDÚSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA, já qualificada no
contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor Hugo de Assis Gonzaga, ajustam e acordam entre si o
presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
Fica alterada a clausula quarta do contrato inicial, prorrogando sua validade para a data de 31 de Agosto de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente
Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos
termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 31 de Março de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
HUGO DE ASSIS GONZAGA
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA
Contratada
Testemunhas:
NOME:
CPF:
R.G.:
NOME:
CPF:
R.G.:

ESTADO DO PARANÁ

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 037/2021
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409, Centro, Paço
Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.247.329/0001-13, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro, casado, portador da
CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 281.629.279-72, doravante
denominado simplesmente de CONTRATANTE, e por outro lado à empresa NELSON
MOREIRA DOS SANTOS – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 77.217.891/0001-67, com
estabelecimento à Rua Nossa Senhora Aparecida, n° 160, no Distrito de Aparecida do Oeste,
na cidade de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, com telefone de contato (44)3565-1104,
representada neste ato por Nelson Moreira dos Santos, brasileiro, comerciante, portador da
CI/RG nº 1.132.369-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 238.676.809-06, doravante
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO
DO CONTRATO Nº 037/2021, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021), com as seguintes condições:
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aumento do valor do item constante desta
licitação, da qual originou-se o Contrato n° 037/2021, em decorrência do aumento dos
preços de custos comprovados através das Notas Fiscais anexas a este Processo
Administrativo.
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DOS VALORES:
2.1 Com a alteração no valor inicialmente contratado, o preço reajustado que passará a
vigorar a partir desta data é conforme a tabela abaixo:

Item

2

5

Produto
AGUA SANITARIA, BASE
HIPOCLORITO
DE
SÓDIO, CONCENTRAÇÃO
MINIMA DE 2% DE
CLORO
ATIVO,
EMBALGEM PLASTICA DE
1 LITRO, CONTENDO O
NOM DO FABRICANTE E
PRAZO DE VALIDADE
REGISTRO
NO
MINISTERIO DA SAUDE.
AMACIANTE DE ROUPAS
EMBALAGEM C/ 2 LTS -

UNID

Marca

Preço
Unitário
Anterior
(R$)

Preço
Unitário
Atual (R$)

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409, Centro, Paço
Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.247.329/0001-13, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro, casado, portador da
CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 281.629.279-72, doravante
denominado simplesmente de CONTRATANTE, e por outro lado à empresa NELSON
MOREIRA DOS SANTOS – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 77.217.891/0001-67, com
estabelecimento à Rua Nossa Senhora Aparecida, n° 160, no Distrito de Aparecida do Oeste,
na cidade de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, com telefone de contato (44)3565-1104,
representada neste ato por Nelson Moreira dos Santos, brasileiro, comerciante, portador da
CI/RG nº 1.132.369-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 238.676.809-06, doravante
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO
DO CONTRATO Nº 017/2021, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021), com as seguintes condições:
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aumento do valor do item constante desta
licitação, da qual originou-se o Contrato n° 017/2021, em decorrência do aumento dos
preços de custos comprovados através das Notas Fiscais anexas a este Processo
Administrativo.

1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aumento do valor do item constante desta
licitação, da qual originou-se o Contrato n° 025/2021, em decorrência do aumento dos
preços de custos comprovados através das Notas Fiscais anexas a este Processo
Administrativo.

2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DOS VALORES:
2.1 Com a alteração no valor inicialmente contratado, o preço reajustado que passará a
vigorar a partir desta data é conforme a tabela abaixo:

2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DOS VALORES:
2.1 Com a alteração no valor inicialmente contratado, o preço reajustado que passará a
vigorar a partir desta data é conforme a tabela abaixo:

LOTE 01 - ALIMENTOS DIVERSOS
Item

Produto

UNID

Q.BOA

VIDA

2,39

4,89

2,62

5,15

10%

5,5%

5.0 – CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO:
5.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no Contrato.
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de
aditamento e na presença de 2 (duas) testemunhas.
Tuneiras do Oeste, 25 de maio de 2021.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
Contratante
Testemunhas:
1 . ______________________________
Nome: Isabela Loiola Pompolo
R.G. : 13.950.034-2 SSP/PR

Marca

FARINHA
DE
TRIGO
ESPECIAL, PACOTE 1KG,
COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE
VALIDADE
E
PESO
LIQUIDO, DE ACORDO
COM
A
RESOLUÇÃO
12/78
DA
CNNPA,
REGISTRO
NO
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA
E/OU
MINISTÉRIO DA SAÚDE MARGARINA
CREMOSA
COM SAL, EMBALAGEM
COM
500
GRAMAS,
CONTENDO
IDENTIFICAÇAO
DO
PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE DATA DE
FABRICAÇAO E VALIDADE,
DE ACORDO COM A
RESOLUÇAO 12/78 DA
CNNPA
REGISTRO
NO
MINISTERIO
DA
AGRICULTURA
E/OU
MINISTERIO DA SAUDE -

12

24

Preço
Unitário
Anterior
(R$)

LOTE 01 Preço
Unitário
Atual (R$)

Aumento (%)

COAMO

3,66

3,82

4,4%

DORIANA

5,72

6,82

19,3%

Item

30

46

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

Paço Municipal|Rua Santa Catarina, 409|Centro|87450-000|Tuneiras do Oeste|Paraná|Brasil
1º
QUALIDADE,
CNPJ
76.247.329/0001-13|Fone
(44) 3653-1301|www.tuneirasdooeste.pr.gov.br

49

LOTE 02 - CARNES
Produto

5

COXA E SOBRECOXA NÃO
DORSAL DE FRANGO
CONGELADA
–
EMBALAGENS DEVERÃO
TER
SELO
DE
PROCEDENCIA
DEMAIS
ESPECIFICAÇOES
EXIGIDAS PELA LEI DE
ROTULAGEM DA ANVISA.

NELSON MOREIRA DOS SANTOS – EPP
Nelson Moreira dos Santos
Representante Legal
Contratada

2. _______________________________
Nome: Juliana C. Santos Tamura Bispo
R.G. : 9.205.965-0 SSP/PR

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa

RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 002 ao Contrato 019/2019
Contratante: Fundo de Previdência Municipal de Umuarama - FPMU
Contratada: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 03 de junho de 2022.
Cláusula Segunda: Fica alterado o valor mensal do presente contrato, passando de R$ 4.036,06 para R$ 4.311,94
(quatro mil trezentos e onze reais e noventa e quatro centavos) conforme o índice IPCA, perfazendo o valor deste
termo em R$ 51.743,16 (cinquenta e um mil setecentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), conforme anexo
I. Passando e atualizando o valor total deste contrato de R$ 105.432,72 (cento e cinco mil quatrocentos e trinta e dois
reais e setenta e dois centavos), para R$ 157.175,88 (cento e cinquenta e sete mil cento e setenta e cinco reais e
oitenta e oito centavos).
Cláusula Terceira: Fica aditada a seguinte dotação orçamentária:
90.001.09.122.0030.2.104. – ED: 3.3.90.40.00.00 – D: 13 – F: 1
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 02/06/2021
Umuarama, 14 de junho de 2021.
CLEBER BOMFIM
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa

RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 002 ao Contrato 013/2019
Contratante: Município de Umuarama
Paço Municipal|Rua
Catarina,
409|Centro|87450-000|Tuneiras do Oeste|Paraná|Brasil
Contratada: ELOTECH
GESTÃOSanta
PÚBLICA
LTDA
76.247.329/0001-13|Fone
3653-1301|www.tuneirasdooeste.pr.gov.br
Cláusula Primeira: CNPJ
Prorroga-se
o prazo de vigência(44)
do presente
contrato para até 03 de junho de 2022.
Cláusula Segunda: Fica alterado o valor mensal do presente contrato, passando de 4.036,06 (quatro mil e trinta e
seis reais e seis centavos) para R$ 4.311,93 (quatro mil trezentos e onze reais e noventa e três centavos) conforme o
Índice IPCA, perfazendo o valor deste termo em R$ 51.743,16 (cinquenta e um mil setecentos e quarenta e três reais
e dezesseis centavos), conforme anexo I. Passando e atualizando o valor total deste contrato de R$ 105.432,72 (cento
e cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), para R$ 157.175,88 (cento e cinquenta e sete
mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).
Cláusula Terceira: Fica aditada a seguinte dotação orçamentária:
50.001.13.392.0022.2.090. – ED: 3.3.90.40.00.00 – D: 17 – F: 1
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 02/06/2021
Umuarama, 14 de junho de 2021.
CLEBER BOMFIM
Secretário Municipal de Administração

FARINHA
DE
TRIGO
ESPECIAL, PACOTE 1KG,
COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE
VALIDADE
E
PESO
LIQUIDO, DE ACORDO
COM
A
RESOLUÇÃO
12/78
DA
CNNPA,
REGISTRO
NO
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA
E/OU
MINISTÉRIO DA SAÚDE MARGARINA
VEGETAL
COM SAL, EMBALAGEM
COM
500
GRAMAS,
CONTENDO
IDENTIFICAÇAO
DO
PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE DATA DE
FABRICAÇAO
E
VALIDADE, DE ACORDO
COM
A
RESOLUÇAO
12/78
DA
CNNPA
REGISTRO
NO
MINISTERIO
DA
AGRICULTURA
E/OU

Marca

C-VALE

Preço
Unitário
Anterior
(R$)

Preço
Unitário
Atual (R$)

8,92

10,98

Aumento (%)

23,2%

5.0 – CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO:
5.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no Contrato.
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de
aditamento e na presença de 2 (duas) testemunhas.
Tuneiras do Oeste, 25 de maio de 2021.

1 . ______________________________
Nome: Isabela Loiola Pompolo
R.G. : 13.950.034-2 SSP/PR

Marca

Preço
Unitário
Anterior
(R$)

Preço
Unitário
Atual (R$)

Aumento
(%)

PCT

COAMO

3,39

3,53

4,4%

UNID

DORIANA

4,27

5,09

19,3%

ESTADO DO PARANÁ

MILHO
PIPOCA
EMBALAGEM
C/
500
GRAMAS,
CONTENDO
NOME DO FABRICANTE,
DATA DE VALIDADE, E
REGISTRO
NO
MINISTERIO
DA
AGRICULTURA

PCT

ZAELI

3,29

3,33

1,5%

LOTE 02 -

4.0 – CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
4.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base no
permissivo da Cláusula Quarta, §2º do Contrato nº 017/2021 e do art. 65, II, ‘d’ da Lei nº
8.666/93.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
Contratante
Testemunhas:

UNID

Paço Municipal|Rua Santa Catarina, 409|Centro|87450-000|Tuneiras do Oeste|Paraná|Brasil
MINISTERIO
DA SAUDE
CNPJ 76.247.329/0001-13|Fone
(44) 3653-1301|www.tuneirasdooeste.pr.gov.br

CONTENDO
VALOR
MÁXIMO 60MG DE SÓDIO
E ISENTO DE GORDURA
TRANS 0MG

Item

Produto

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ

Item

Produto

UNID

Marca

Preço
Unitário
Atual (R$)

Aumento
(%)

7

COXA E SOBRECOXA NÃO
DORSAL DE FRANGO
CONGELADA
AS
EMBALAGENS DEVERÃO
TER
SELO
DE
PROCEDÊNCIA
COM
DATA DE VALIDADE E
DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES
EXIGIDAS PELA LEI DE
ROTULAGEM DA ANVISA.

Preço
Unitário
Anterior
(R$)

KG

C-VALE

8,99

11,07

23,2%

Item

Produto

UNID

Marca

Preço
Unitário
Atual (R$)

Aumento
(%)

2

AGUA SANITARIA, BASE
HIPOCLORITO
DE
SÓDIO, CONCENTRAÇÃO
MINIMA DE 2% DE
CLORO
ATIVO,
EMBALAGEM
PLASTICA
DE 1 LITRO, CONTENDO
O NOME DO FABRICANTE
E PRAZO DE VALIDADE
REGISTRO
NO
MINISTERIO DA SAUDE.

Preço
Unitário
Anterior
(R$)

UNID

QBOA

2,95

3,24

10%

LOTE 06 -

3.0 CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ITENS ADITIVADOS
3.1 Com a alteração nas quantidades inicialmente contratadas, o valor do Contrato passa de
R$-211.188,35 (duzentos e onze mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos),
para R$-212.917,32 (duzentos e doze mil, novecentos e dezessete reais e trinta e dois
centavos), considerando o acréscimo de R$-1.728,97 (um mil, setecentos e vinte e oito e
noventa e sete centavos).

NELSON MOREIRA DOS SANTOS – EPP
Nelson Moreira dos Santos
Representante Legal
Contratada

4.0 – CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
4.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base no
permissivo da Cláusula Quarta, §4º do Contrato nº 025/2021 e do art. 65, II, ‘d’ da Lei nº
8.666/93.

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

2. _______________________________
Nome: Juliana C. Santos Tamura Bispo
R.G. : 9.205.965-0 SSP/PR

5.0 – CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO:
ESTADO DO PARANÁ
5.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no Contrato.

Paço Municipal|Rua Santa Catarina, 409|Centro|87450-000|Tuneiras do Oeste|Paraná|Brasil
CNPJ 76.247.329/0001-13|Fone (44) 3653-1301|www.tuneirasdooeste.pr.gov.br

4.0 – CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
4.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base no
permissivoPaço
da Cláusula
Quarta,
§4º do 409|Centro|87450-000|Tuneiras
Contrato nº 037/2021 e do
art. 65, II, ‘d’ da Lei nº
Municipal|Rua
Santa Catarina,
do Oeste|Paraná|Brasil
CNPJ 76.247.329/0001-13|Fone (44) 3653-1301|www.tuneirasdooeste.pr.gov.br
8.666/93.

Estado do Paraná

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 025/2021
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409, Centro, Paço
Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.247.329/0001-13, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro, casado, portador da
CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 281.629.279-72, doravante
denominado simplesmente de CONTRATANTE, e por outro lado à empresa NELSON
MOREIRA DOS SANTOS – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 77.217.891/0001-67, com
estabelecimento à Rua Nossa Senhora Aparecida, n° 160, no Distrito de Aparecida do Oeste,
na cidade de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, com telefone de contato (44)3565-1104,
representada neste ato por Nelson Moreira dos Santos, brasileiro, comerciante, portador da
CI/RG nº 1.132.369-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 238.676.809-06, doravante
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO
DO CONTRATO Nº 025/2021, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021), com as seguintes condições:

Municipal|Rua
Catarina,
409|Centro|87450-000|Tuneiras
do Oeste|Paraná|Brasil
E porPaço
estarem
assim Santa
justos
e contratados,
as partes assinam
o presente termo de
3653-1301|www.tuneirasdooeste.pr.gov.br
aditamentoCNPJ
e na76.247.329/0001-13|Fone
presença de 2 (duas) (44)
testemunhas.

Aumento
(%)

3.0 CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ITENS ADITIVADOS
3.1 Com a alteração nas quantidades inicialmente contratadas, o valor do Contrato passa de
MUNICÍPIO
DEe TUNEIRAS
OESTE
R$-49.917,86 (quarenta e nove
mil, novecentos
dezessete reais eDO
oitenta
e seis centavos),
para R$-50.309,82 (cinquenta mil, trezentos
e nove
reais e oitenta e dois centavos),
ESTADO
DO PARANÁ
considerando o acréscimo de R$-391,96 (trezentos e noventa e um reais e noventa e seis
centavos).

Estado do Paraná

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021

Estado do Paraná
UNID

ESTADO DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

3.0 CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ITENS ADITIVADOS
3.1 Com a alteração nas quantidades inicialmente contratadas, o valor do Contrato passa de
R$-141.961,80 (cento e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta
centavos), para R$-144.983,92 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três
mil e noventa e dois centavos), considerando o acréscimo de R$-3.022,12 (três mil, vinte e
dois reais e doze centavos).

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

LOTE 01 -

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa

Tuneiras do Oeste, 25 de maio de 2021.

RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 002 ao Contrato 007/2019
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 03 de junho de 2022.
Cláusula Segunda: Fica alterado o valor mensal do presente contrato, passando de R$ 3.505,00 (três mil quinhentos e
cinco reais) para R$ 3.744,57 (três mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), conforme o
Índice IPCA, perfazendo o valor deste termo em R$ 44.934,34 (quarenta quatro mil novecentos e trinta e quatro reais
e trinta e quatro centavos), conforme anexo I. Passando e atualizando o valor total deste contrato de R$ 91.560,00
(noventa e um mil quinhentos e sessenta reais), para R$ 136.494,34 (cento e trinta e seis mil quatrocentos e noventa
e quatro reais e trinta e quatro centavos).
Cláusula Terceira: Fica aditada a seguinte dotação orçamentária:
80.001.06.182.0029.2.094. – ED: 3.3.90.40.00.00 – D: 13 – F: 1
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 02/06/2021
Umuarama, 14 de junho de 2021.
CLEBER BOMFIM
Secretário Municipal de Administração

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
Contratante
Testemunhas:
1 . ______________________________
Nome: Isabela Loiola Pompolo
R.G. : 13.950.034-2 SSP/PR

NELSON MOREIRA DOS SANTOS – EPP
Nelson Moreira dos Santos
Representante Legal
Contratada

2. _______________________________
Nome: Juliana C. Santos Tamura Bispo
R.G. : 9.205.965-0 SSP/PR

Prefeitura MuniciPal de taPira

Estado do Paraná
DECRETO Nº. 1986/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e
servindo-se das faculdades do inciso IX, Art. 37, da Constituição Federal, Lei Complementar Estadual nº108/2005 e
das disposições da Lei Orgânica do Município de Tapira – PR e de acordo com o Edital 001/2021 do Processo Seletivo
Simplificado/PSS, com data de 22 de janeiro de 2021, que institui o regulamento:
RESOLVE:
Art.1º- Nomear, RAFAEL SILVEIRA FERREIRA, portador da carteira de identidade RG sob nº. 10.043.208-0 SESPPR, e portadora do cadastro de pessoa física CPF sob nº. 079.787.259-01, para exercer temporariamente o Cargo de
ENGENHEIRO CIVIL, pelo Regime CLT, a partir de 14 de junho de 2021, com vencimentos de acordo com o fixado
no Edital 001/2021.
Art. 2º- A nomeação dar-se-á em caráter temporário, a fim de suprir necessidades inadiáveis da Administração Pública,
em caráter excepcional, tendo a vigência do contrato observando o disposto no Item 13.5 do Edital 001/2021, podendo
ser prorrogado no interesse da administração.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de taPira

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 3576/2021
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 Pública Municipal Senhora CILENY DOMINGUES DOS
SANTOS, portadora do cadastro de pessoa física CPF sob nº 064.576.029-32 e carteira de
identidade RG sob nº 5.684.045-1 SSP-PR, com matricula 3166, correspondente ao período
aquisitivo 2020/2021, usufruindo-as de 14 (quatorze) de junho a 13 (treze) de julho de 2021.
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 11 (onze) dias do mês de
junho de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

Estado do Paraná

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa

Estado do Paraná
LEI Nº 4.482
De: 14 de junho de 2021.
Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Umuarama a “Semana Municipal de
Conscientização sobre a Doença de Parkinson” no âmbito do Município de Umuarama.
A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou: e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída a “Semana Municipal de Conscientização sobre a Doença de Parkinson no
Município de Umuarama”, a ser realizada anualmente, na semana que compreende o dia 11 de
abril.
Parágrafo único. A semana de que trata o caput deste artigo terá por finalidade esclarecer a
população quanto à importância da identificação prematuramente dos sintomas e sinais da
Doença de Parkinson, tanto pelos profissionais da área da saúde quanto pelos leigos, bem como,
esclarecer ao grande público sobre os problemas relacionados à doença, buscando a conquista
de apoio de toda a sociedade às iniciativas que visam a melhorar as condições de vida de pessoas
com a Doença de Parkinson.
Art. 2º A Semana Municipal de Conscientização sobre a Doença de Parkinson prevê a realização
de atividades conducentes a:
I - promover a integração daqueles com Doença de Parkinson em todos os níveis sociais;
II - esclarecer a comunidade em geral no que diz respeito às peculiaridades da doença, limitações,
necessidades e potencialidades daqueles que a manifestam;
III - divulgar os serviços existentes no município para diagnóstico e tratamento da Doença de
Parkinson, bem como os sintomas e a necessidade de apoio familiar, comunitário e institucionais
públicos e privados aos que padecem da doença;
IV - realizar seminários, encontros e atividades afins, com vistas à troca de experiências e
informações entre pessoas com interesse sobre Doença de Parkinson, familiares, profissionais,
gestores municipais e a sociedade em geral;
V - promover campanhas educativas visando à conscientização quanto às necessidades e direitos
de pessoas com a Doença de Parkinson; e,
VI - estimular o desenvolvimento de estratégias, junto ao poder executivo municipal, que permitam
a todas as pessoas com Doença de Parkinson residentes no Município de Umuarama o acesso ao
tratamento multidisciplinar da doença, tanto no nível ambulatorial, quanto no hospitalar.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL,
aos 14 deSanta
junho
de 2021.
Paço Municipal|Rua
Catarina,
409|Centro|87450-000|Tuneiras do Oeste|Paraná|Brasil
CELSO LUIZ POZZOBOM
CNPJ 76.247.329/0001-13|Fone (44) 3653-1301|www.tuneirasdooeste.pr.gov.br
Prefeito Municipal
Projeto de Lei nº 025/2021
Autor: Poder Legislativo Municipal;
Vereador: Mateus Barreto.

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa

EXTRATO Nº 52/2021
REVOGAÇÃO DO ITEM Nº 01 DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO
DO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 51/2021
DO ADMITIDO NO REGIME CLT – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 010/2019
Objeto do Edital nº 50/2021 de 21 de maio de 2021 – 39ª Chamada
COMUNICAR por este ato, REVOGAÇÃO do item nº 01 do Extrato de Contrato de Trabalho da candidata relacionada abaixo, do Processo Seletivo Simplificado – Edital Nº 010/2019.
AGENTE ADMINISTRATIVO - 40 HORAS SEMANAIS
Item
Class.
Nome
Lotação
Admissão
CTPS
1
168º
KEILA GUERRERO ALVES
Secretaria Municipal de Assistência Social
09/06/2021
0931540-0050/PR
PAÇO MUNICIPAL, Umuarama, 11 de junho de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretário Municipal de Administração

Estado do Paraná

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 53/2021
DOS ADMITIDOS NO REGIME CLT – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 010/2019
Objeto do Edital nº 50/2021 de 21 de maio de 2021 – 39ª Chamada
AGENTE ADMINISTRATIVO – 40 HORAS SEMANAIS
Item
Class.
Nome
Lotação
1
168º
KEILA GUERRERO ALVES
Secretaria Municipal de Assistência Social
PAÇO MUNICIPAL, Umuarama, 14 de junho de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
ALEXANDRE FAKER RIBEIRO
Diretor de Recursos Humanos

Admissão
15/06/2021

CTPS
0931540-0050/PR

Salário
R$ 1.308,30

Salário
R$ 1.308,30

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

UMUARAMA, teRçA-feiRA, 15 de junho de 2021

Publicações legais

c3

leis@ilustrado.com.br

d

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

XIII - conscientizar seus colaboradores e funcionários sobre as ,condutas de prevenção do contágio e de
combate ao vírus no ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem
das pessoas do grupo de risco;

ESTADO DO PARANÁ

Departamento de Licitações, Convênios e Contratos
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE ENVELOPES REFERENTE AO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
039/2021).
Aos 10 (dez) dias do mês de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às
14h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Sr. Prefeito
Municipal, Taketoshi Sakurada, através da Portaria nº 024, de 19 de janeiro de 2021,
constituída pelos senhores Juliana Claudia dos Santos Tamura Bispo (Presidente), Eunice
Barbosa Torres de Almeida (Membro), Isabela Loiola Pompolo (Membro), José Vinícius
Cuareli Alécio (Membro) e Patrícia Barbato (Secretária), na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal de Tuneiras do Oeste, localizada na Rua Santa Catarina, 409 – Centro (Paço
Municipal), para analisar e julgar documentos referentes ao CHAMAMENTO PÚBLICO N°
002/2021
(PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Nº
039/2020),
visando
o
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OU PESSOAS FÍSICAS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, DE
ENFERMEIRO E DE MÉDICO PLANTONISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE TUNEIRAS DO OESTE, conforme os termos do Edital deste processo licitatório
juntamente com seus Anexos. Com a palavra, a Presidente declarou aberta a Sessão e
registrou que se certificou da presença de eventuais licitantes ou mesmo de envelopes
encaminhados via postal até o presente momento, apregoando interessados que possam
estar na Recepção do Paço Municipal, em momento anterior ao início desta Sessão. Explanou
que, de acordo com a análise dos autos, o Aviso de Abertura do presente certame fora
devidamente publicado junto ao Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Tuneiras do
Oeste, localizado no Paço Municipal, bem como no Diário Oficial do Município de Tuneiras do
Oeste, qual seja o Jornal Umuarama Ilustrado (pág. C13) no dia 25/05/2021 e no Diário
Oficial Eletrônico (Ed. N° 087, pág. 02) no dia 25/05/2021, além de, desde a data de sua
emissão, disponibilizar todo o conteúdo deste certame através do site desta municipalidade
(www.tuneirasdooeste.pr.gov.br), o que permitiu o acesso público para eventuais
interessados. Registrou ainda que não foram protocolados pedidos de esclarecimentos ou
impugnações referentes aos termos do Edital. Ato contínuo, foi registrado o protocolo de
envelopes a seguir listados, devidamente lacrados, sendo certificado nos Autos o número
de ordem, data e hora de recebimento destes protocolos, passando-se a analisá-los
em conformidade com os termos do Edital:
ORDEM DE
PROTOCOLO
12

NOME DO(A)
EVENTUAL
CREDENCIADO(A)
BRUNO VINÍCIUS DOS
SANTOS

12

NOME DO(A)
CREDENCIADO(A)

DECRETO Nº 1484/2021, de 14/06/2021
XV - exigir aos funcionários que adotem as medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação e
transmissão do COVID-19;

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da pandemia de
infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) a serem
observadas no Município de Alto Piquiri e dá outras providências.

CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, de que o surto
do Novo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como
pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO, entre outros, o caput e o §7º do artigo 3º da Lei Federal; nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importâ ncia
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, e o Decreto Federal nº 10.288, de 22
de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4.317, de 21 de março de 2020, e o Decreto Estadual nº 4.886, de 19
de junho de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID19);

XVI - manter os ambientes ventilados e, caso em que isso não seja possível, manter os aparelhos de ar condicionado limpos e não utilizar seu modo de recirculação de ar;
XVII - manter higienizados os locais de uso comum, especialmente os banheiros, equipando-os com sabão e
lixeiras cujo uso dispense o toque com as mãos;
XVIII - evitar e exigir que os funcionários evitem o contato corporal entre eles e para com os clientes, como o
aperto de mão, o beijo, o abraço;
XIX - organizar e diluir o fluxo de pessoas na entrada e saída do comércio, de maneira a evitar o contato físico
e a proximidade entre os que por ali passarem;
XX- preferir a compra via internet, telefone, delivery ou por qualquer outro meio não presencial, dos itens a
serem vendidos aos consumidores;
XXI - proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como qualquer outro
utensílio de uso pessoal;
XXII - priorizar medidas para distribuir a atuação da força de trabalho ao longo do dia no estabelecimento,
evitando a concentração de pessoas num único período;
XXIII - desinfetar as superfícies das mesas após cada refeição;
XXIV - orientar os funcionários quanto às medidas a serem adotas durante o uso do transporte público, para a
prevenção do contágio e transmissão do vírus;
XXV - adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato entre os trabalhadores e entre eles e
eventual público externo;

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

XXVI- determinar a utilização individual dos elevadores, quando houver;

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

XXVII - determinar imediatamente ao funcionário com sintomas da doença, como tosse e febre, que procure
uma Unidade Básica de Saúde, orientando-o a se isolar das demais pessoas, principalmente das que
pertençam ao grupo de risco;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1307/2020, de 16 de junho de 2020, que Regulamenta a Lei Estadual
nº 20.189, de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial no
contexto da pandemia da COVID-19 enquanto perdurar o estado de calamidade pública, assim como
regulamenta as multas pelo descumprimento;
CONSIDERANDO o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal; referendando a medida cautelar
deferida pelo Ministro Marco Aurélio, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6341, no sentido de que as
medidas para enfrentamento do Novo Coronavírus são de competência legislativa concorrente da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios;

XXVIII - higienizar os carrinhos de transporte de mercadorias com frequência, especialmente os seus
puxadores e outros locais comumente manuseados pelos consumidores; e
XXIX - adotar qualquer outra medida que se mostre necessária e possível no caso para a prevenção ao
contágio e transmissão do COVID-19.
§ 4º Os mercados, supermercados, mercearias deverão, além das medidas próprias para os comércios,
também:

RG/CNPJ

CARGO/FUNÇÃO
PRETENDIDA

DATA

HORA

CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção
das medidas urgentes e necessárias à prevenção da doença e diminuição dos riscos e danos à Saúde Pública;

I - permitir que cada consumidor permaneça por no máximo 01:00 hs (uma hora) e dentro do estabelecimento,
em cada acesso que lhe for deferido; e

13.852.511-2
SESP/PR

TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

01/06/2021

10:00

CONSIDERANDO a necessidade de uma análise permanente de reavaliação das especificidades do cenário
epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde;

II - limitar o número de produtos por cliente, especialmente os que se destinam à higiene, alimentação e saúde,
a fim de evitar a formação de estoques domiciliares em detrimento da coletividade.

CONSIDERANDO que, por outro lado, o restabelecimento gradual das atividades produtivas e de circulação de
bens e serviços e práticas esportivas no Município faz-se necessário, faz adequação de medidas menos
restritivas;

§ 5º Os prestadores de serviços deverão ainda:

Com a abertura dos envelopes, após a detida análise dos documentos constantes no
invólucro conforme os termos do edital, a Comissão decidiu o seguinte acerca dos eventuais
credenciados até o momento:

ORDEM DE
PROTOCOLO

XIV - regular o uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores possam
se aglomerar, de modo a manter neles, se possível, a quantidade máxima de pessoas e o espaçamento
previstos nos incisos III e V deste artigo e, em não sendo possível, propiciar-lhes e exigir-lhes que utilizem
máscaras de proteção e outros equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;

ESPECIALIDADE
PRETENDIDA

MOTIVO
(DESCREDENCIAMENTO)
APRESENTOU
COMPROVANTE DE
INSCRIÇÃO JUNTO AO
RESPECTIVO CONSELHO
PRESTAÇÃO DE
REGIONAL DIVERSO
SERVIÇOS DE
BRUNO VINÍCIUS
DAQUELE SOLICITADO EM
TÉCNICO EM
DESCLASSIFICADO(A)
DOS SANTOS
EDITAL PARA O SERVIÇO
ENFERMAGEM
PRETENDIDO (ITEM 6.2.f);
(40H)
APRESENTOU CERTIDÃO
NEGATIVA ATUALIZADA
Departamento de Licitações, Convênios
e Contratos
(ÉTICO
DISCIPLINAR) DO
SITUAÇÃO

d

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal|Rua Santa Catarina, 409|Centro|87450-000|Tuneiras do Oeste|Paraná|Brasil
RESPECTIVO CONSELHO
CNPJ 76.247.329/0001-13|Fone (44) 3653-1301|www.tuneirasdooeste.pr.gov.br
REGIONAL DIVERSA
DAQUELA SOLICITADA
PARA O SERVIÇO
PRETENDIDO (ITEM 6.2.g);
NÃO APRESENTOU CÓPIA
AUTENTICADA DO
DIPLOMA DE GRADUAÇÃO
(ITEM 6.2.a);
NÃO APRESENTOU CÓPIA
DO RG, CNH OU CARTEIRA
DE TRABALHO (ITEM
6.2.c);
NÃO APRESENTOU
COMPROVANTE DE
INSCRIÇÃO NO CPF (ITEM
6.2.d).

Ato contínuo, foi dado a palavra aos presentes para manifestação sobre o conteúdo
analisado dos envelopes e todos os presentes concordaram com a decisão conforme a tabela
acima. Com isso, a Presidente destacou que o resultado desta Sessão será divulgado no
Diário Oficial do Município de Tuneiras do Oeste (Jornal Umuarama Ilustrado), no Diário
Oficial Eletrônico, bem como disponibilizado no Portal da Transparência da Prefeitura
Municipal de Tuneiras do Oeste, disponível no sítio www.tuneirasdooeste.pr.gov.br e, após o
término do prazo recursal disposto no item 7.1.2 do Edital, os Autos serão encaminhados
para a Assessoria Jurídica para análise e emissão de Parecer, sendo encaminhados, na
sequência, para Homologação da decisão pelo Prefeito Municipal, declarando, assim,
encerrada a presente Sessão. Nada mais havendo a relatar, eu, Patrícia Barbato, Secretária
da Comissão Permanente de Licitação, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e
pelos demais presentes.
_____________________________
JULIANA C. SANTOS TAMURA BISPO
Presidente
_____________________________
PATRÍCIA BARBATO
Secretária
_____________________________
EUNICE BARBOSA TORRES DE ALMEIDA
Membro
_____________________________
ISABELA LOIOLA POMPOLO
Membro
_____________________________
JOSÉ VINÍCIUS CUARELI ALÉCIO
Membro
Paço Municipal|Rua Santa Catarina, 409|Centro|87450-000|Tuneiras do Oeste|Paraná|Brasil
CNPJ 76.247.329/0001-13|Fone (44) 3653-1301|www.tuneirasdooeste.pr.gov.br
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câMara MuniciPal de tuneiras do oeste

ATO DA MESA Nº 018/2021
AUTORIZA VIAGEM E CONCEDE DIÁRIAS
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
constantes das Resoluções nº 001/2013 e 001/2017, a solicitação formulada pelo Vereador, Edmilson Aparecido da
Silva,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica o Vereador, EDMILSON APARECIDO DA SILVA, autorizado a viajar a cidade de Curitiba/PR nos dias
14, 15 e 16 de junho de 2021, para tratar de assuntos de interesse do município nas Secretarias e na Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná, conforme formulário de solicitação de diárias, cabendo-lhe o pagamento antecipado
de 03 (três) diárias, nos termos dos artigos 1º e 3º, inciso III, da Resolução nº 01/2013.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, 14 de junho de 2021.
ELIZABETE DELBONI PERES
Presidente
NILSON BARBOSA DE SOUZA
Primeiro Secretário
ATO DA MESA Nº 017/2021
AUTORIZA VIAGEM E CONCEDE DIÁRIAS
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
constantes das Resoluções nº 001/2013 e 001/2017, a solicitação formulada pelo Vereador, Adriano José Alves,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica o Vereador, ADRIANO JOSÉ ALVES, autorizado a viajar a cidade de Curitiba/PR nos dias 14, 15 e 16
de junho de 2021, para tratar de assuntos de interesse do município nas Secretarias e na Assembleia Legislativa do
Estado do Paraná, conforme formulário de solicitação de diárias, cabendo-lhe o pagamento antecipado de 03 (três)
diárias, nos termos dos artigos 1º e 3º, inciso III, da Resolução nº 01/2013.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, 14 de junho de 2021.
ELIZABETE DELBONI PERES
Presidente
NILSON BARBOSA DE SOUZA
Primeiro Secretário
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CONSIDERANDO a grave situação epidemiológica atualmente do município de Alto Piquiri em relação à
COVID-19.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica mantida a decretação do estado de calamidade pública e da situação de emergência na Saúde
Pública do Município de Alto Piquiri, efetivada em razão do surto do Novo Coronavírus (COVID -19) em 09 de
julho de 2020, devendo em seu território serem observadas as medidas restritivas de enfrentamento à doença
impostas por este Decreto.

Prefeitura MuniciPal de taPira

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A N º 796/2021
CONSTITUI Comissão Especial de Licitação, para exame de documentação, análise e julgamento das propostas
apresentadas ao Edital de Tomada de Preço nº 020/2021 - PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. CONSTITUIR Comissão Especial de Licitação, para exame de documentação, análise e julgamento das
propostas apresentadas ao Edital de Tomada de Preço nº 020/2021 – PMU, que trata da Contratação de empresa, sob
regime de empreitada global, para elaboração de projetos de engenharia para duplicação da PR 482 (antiga Estrada
Bonfim), no trecho compreendido entre a Rodovia PR-323 e a Av. Portugal, com extensão de 3,5 km, vais marginais
ao trecho e obras de arte, conforme serviços indicados em planilha orçamentária e termo de referência, anexo ao
processo, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Presidente: Isamu Oshima
CPF 306.692.519-68
Secretário:
Carlos Simões Garrido Júnior
CPF 850.390.809-30
Membros:
Andrei Felipe Gomes
CPF 068.132.389-22
Luiz Genésio Picoloto
CPF 318.591.519-49
Ronaldo Augusto Silveira
CPF 648.030.749-68
Art. 2º. Fica fixada a data de 23 de junho de 2021, às 09:00 horas, para que a Comissão de que trata esta Portaria se
reúna na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama.
Art. 3º. Ficam considerados de relevância os serviços prestados pela comissão ora constituída, sem ônus ao Município.
Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, 11 de junho de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretário de Administração

III - controlar, por força própria, o acesso das pessoas ao interior do seu estabelecimento;
IV - organizar eventual fila que se forme no exterior do estabelecimento durante o período em que se aguarda
para nele adentrar, orientando os usuários a manterem distância mínima de 2 (dois) metros entre si, mediante
sinalização visual no chão inclusive;
V - disponibilizar aos usuários, na entrada do estabelecimento e nos caixas, álcool 70%, álcool gel ou similar,
orientando-os a fazerem a higienização das mãos antes de adentrarem ao estabelecimento, bem como antes e
após o empacotamento e o pagamento dos produtos;
VI - disponibilizar aos funcionários do estabelecimento, álcool 70%, álcool gel ou similar, exigindo -lhes a
utilização do produto para a higienização das mãos com frequência e obrigatoriamente antes de cada
atendimento, entre outros equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;
VII - exigir, na medida do possível, que apenas uma pessoa da família do usuário adentre ao estabelecimento,
bem como que crianças não tenham acesso ao seu interior;

Art. 2º Institui, no período das 20:00 hs (vinte horas) às 5:00 hs (cinco horas), diariamente, restrição provisória
de circulação em espaços e vias públicas.

VIII - propiciar o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre seus servidores, se possível, inclusive por meio
de rodízio, a fim de diminuir o número deles num mesmo horário ou, se não possível, propiciar-lhes e exigirlhes o uso de máscaras e outros equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão;

Parágrafo único Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação de pessoas e veículos em razão de
serviços de saúde, farmacêuticos, trabalhadores de indústrias intermunicipais, transporte universitário
intermunicipal e guarda-noturno.

IX - exigir que os funcionários dos caixas higienizem, com frequência, os equipamentos e objetos por eles
usados durante os seus trabalhos, em especial as bancadas de empacotamento dos produtos e as máquinas
para pagamento com cartão;

Art. 3º Proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo no
período das 20:00 hs (vinte horas) às 5:00 hs (cinco horas) diariamente, estendendo-se a vedação para
quaisquer estabelecimentos comerciais.

X - evitar que o funcionário que esteja no caixa exerça outras atividades dentro do estabelecimento,
especialmente as que envolvem a manipulação de produtos;

Parágrafo único O toque de recolher e a lei seca atual vigoram das 20:00 hs (vinte horas) até as 5:00 hs
(cinco horas) do dia seguinte.
Art. 4º Suspende o funcionamento dos seguintes serviços e atividades:
I - estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividades correlatas em espaços fechados, tais como
casas de festas, de eventos e recepções, bem como parques infantis e temáticos, cavalgadas, encontro de
carros, bingos e outros eventos que representam aglomeração de pessoas;
II - reuniões de qualquer tipo, com aglomeração de pessoas, incluindo eventos, carreatas, passeatas,
comemorações, festas de aniversários, festas particulares, assembleias, confraternizações, encontros
familiares ou corporativos, em espaços de uso público, localizados em bens públicos ou privados e
confraternizações similares;

XI - não utilizar de mão de obra de pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas,
doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde debilitada;
XII - disponibilizar locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores façam
a higienização frequente e adequada à prevenção do contágio e ao combate ao vírus;
XIII - conscientizar seus colaboradores e funcionários sobre as condutas de prevenção do contágio e de
combate ao vírus no ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem
das pessoas do grupo de risco de morte;
XIV - regular o uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores possam
se aglomerar, de modo a manter neles, se possível, a quantidade máxima de pessoas e o espaçamento,
previstos nos incisos III e IV deste parágrafo, e, em não sendo possível, orientar que utilizem máscaras de
proteção e outros equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;
XV - exigir aos funcionários que adotem as medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação
transmissão do COVID-19;

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

XVI - manter os ambientes ventilados e, em caso em que isso não seja possível, manter os aparelhos de ar condicionado limpos e não utilizar seu modo de recirculação de ar;

V - Realização de Jogos de futebol, de bocha, natação, basquete, vôlei ou qualquer atividade desportiva que
usualmente tenha contato físico, como as lutas, jiu-jitsu, boxe, boxe tailandês, muay thai, judô e similares, e
todas as práticas esportivas que tenham contato físico;

XVII - manter higienizados os locais de uso comum, especialmente os banheiros, equipando-os com sabão e
lixeiras cujo uso dispense o toque com as mãos;

VI - Provas e atividades campeiras como tiro de laço e gineteada;
Parágrafo único Somente autoriza o funcionamento das academias de musculação, ginástica, boxes de
crossfit, pilates e hidroginástica.
Art. 5º Os serviços e atividades adiante relacionados deverão funcionar sob as seguintes restrições de horário,
modalidade de atendimento e regras de ocupação e capacidade:
I - atividades comerciais de rua, estabelecimentos, galerias centros comerciais e de prestação de serviços: das
8:00 hs (oito horas) às 20:00 hs (vinte horas), de segunda a sexta, aos sábados funcionarão das 8:00 hs (oito
horas) às 18:00 hs (dezoito horas), com limitação de 50% (cinquenta por cento) de ocupação;
II - boxes de crossfit, academias de ginástica para práticas esportivas individuais ou coletivas, academias de
musculação, pilates e hidroginástica: das 6:00 hs (seis horas) às 20:00 hs (vinte horas), de segunda a
sexta, aos sábados funcionarão das 10:00 hs (dez horas) às 18:00 hs (dezoito horas), com limitação de 30%
(trinta por cento) de ocupação;

XVIII - evitar e exigir que os funcionários evitem o contato corporal entre eles e para com os clientes, como o
aperto de mão, o beijo, o abraço;
XIX - organizar e diluir o fluxo de pessoas na entrada e saída do comércio, de maneira a evitar o contato físico
e a proximidade entre os que por ali passarem;
XX - preferir o atendimento individual e por agendamento via internet, telefone ou por qualquer outro meio não
presencial, dos serviços;
XXI - proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como de qualquer outro
utensílio de uso pessoal;
192.168.20.253:8085/atoslegal/atooficialdecretoprint/
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XXII - priorizar medidas para distribuir a atuação da força de trabalho ao longo do dia no estabelecimento,
evitando a concentração de pessoas num único período;
XXIII - desinfetar as superfícies das mesas após cada refeição;
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III - restaurantes, bares, pizzarias, lanchonetes, carrinhos de lanche, pastelarias, docerias, cafeterias,
sorveterias, lojas de açaí e comércios de assados: até as 20:00 hs (vinte horas), de segunda a sexta, com
limitação da capacidade em 50% (cinquenta por cento), aos sábados funcionarão até as 18:00 hs (dezoito
horas), essas atividades funcionarão exclusivamente nas modalidades delivery e drive-thru após às 18:00 hs
(dezessete horas), desde que o atendimento não seja feito nos passeios públicos;

XXIV - orientar os funcionários quanto às medidas a serem adotas durante o uso do transporte público, para a
prevenção do contágio e transmissão do vírus;
XXV - adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato entre os trabalhadores e entre eles e
eventual público externo;
XXVI- determinar a utilização individual dos elevadores, quando houver;

a) A modalidade Delivery é permitido até as 23:59 hs (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), desde
que o entregador esteja devidamente identificado.

XXVII - determinar imediatamente ao funcionário com sintomas da doença, como tosse e febre, que procure
uma Unidade Básica de Saúde, orientando-o a se isolar das demais pessoas, principalmente das que
pertençam ao grupo de risco;

VI - Supermercados, panificadoras, mercearias, açougues, lojas de conveniência: das 6:00 hs (seis horas) às
20:00 hs (vinte horas), de segunda a sexta, aos sábados essa atividade funcionará até as 18:00 hs (dezoito
horas), com limitação de 50% (cinquenta por cento) de ocupação; e

XXVIII - higienizar os carrinhos de transporte de mercadorias com frequência, especialmente os seus
puxadores e outros locais comumente manuseados pelos usuários do serviço;
XXIX - adotar qualquer outra medida que se mostre necessária e possível no caso para a prevenção ao
contágio e transmissão do COVID-19;
XXX - adotar medidas que evitem a aglomeração de pessoas nas salas de espera;
XXXI - priorizar o teletrabalho, quando possível.

§ 1º Os veículos de transportes público deverão ainda:
§ 6º As atividades ligadas à construção civil deverão também:

I - circular com os vidros abertos, sempre que possível;
II - circular, quando impossível manter os vidros abertos, com o ar-condicionado devidamente limpo e não no
modo de recirculação de ar;
III - ser higienizados com álcool 70% (setenta por cento) ou similar sempre que chegarem ao terminal,
especialmente quanto aos puxadores, corrimãos e outros locais em que os usuários comumente aponham suas
mãos; e
IV - em se tratando de transporte público coletivo municipal, circular somente até as 20:00 hs (vinte horas).
§ 2º A indústrias no Município de Alto Piquiri deverão observar os procedimentos especificados a seguir:
I - controle do fluxo de pessoas no interior da indústria, de modo que sejam mantidas no máximo 4 (quatro)
pessoas por cada 100m (cem) metros quadrados, cada uma a no mínimo a 2m (dois) metros de distância da
outra;
II - não utilização de mão de obra de pessoas a partir de 60 (sessenta) anos de idade, portadoras de doenças
crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde debilitada;
III - disponibilização de locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores
façam a higienização frequente e adequada à prevenção do contágio e ao combate ao vírus;
IV - conscientização de seus colaboradores e funcionários sobre as condutas de prevenção ao contágio e de
combate ao vírus no ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem
das pessoas do grupo de risco de morte (inciso II);
V - regulação do uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores
possam se aglomerar, de modo a manter neles somente a quantidade de pessoas e o espaçamento previsto no
inciso I deste artigo;
VI - exigência os funcionários, para que adotem as medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação
e transmissão do COVID-19;
VII - manutenção dos ambientes ventilados e, caso isso não seja possível, manutenção dos aparelhos de ar condicionado limpos e não utilização de seu modo de recirculação de ar;
VIII - manutenção da higienização dos locais de uso comum, especialmente dos banheiros, equipando-os com
sabão e lixeiras cujo uso dispense o toque com as mãos;
IX - exigência de que os funcionários evitem o contato corporal entre eles, como o aperto de mão, beijo,
abraço;
X - organização e diluição do fluxo de pessoas na entrada e saída da indústria, de maneira a evitar o contato
físico entre elas e a proximidade entre os que por ali passarem;

I - controlar o fluxo de pessoas no local da construção, de modo que sejam mantidas no máximo 4 pessoas por
cada 100m (cem) metros quadrados, cada uma a, no mínimo, 2m (dois) metros de distância da outra;
II - não utilizar de mão de obra de pessoas que pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças
crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensos e com a imunidade ou a saúde debilitada;
III - disponibilizar locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores façam a
higienização frequente e adequada à prevenção do contágio e ao combate ao vírus;
IV - conscientizar seus colaboradores e funcionários sobre as condutas de prevenção ao contágio e de
combate ao vírus no ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem
das pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares,
diabéticas, hipertensos e com a imunidade ou a saúde debilitada;
V - regular o uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores possam
se aglomerar, de modo a manter neles somente a quantidade de pessoas e o espaçamento previsto no inciso I
deste parágrafo;
VI - exigir dos funcionários, a adoção de medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação e
transmissão do COVID-19;
VII - manter os ambientes ventilados e, em caso em que isso não seja possível, manter os aparelhos de arcondicionado limpos e não utilizar seu modo de recirculação de ar;
VIII - manter higienizados os locais de uso comum, especialmente os banheiros, equipando-os com sabão e
lixeiras cujo uso dispense o toque com as mãos;
IX - evitar e exigir que os funcionários evitem o contato corporal entre eles, como o aperto de mão;
X - organizar e diluir o fluxo de pessoas na entrada e saída da obra, de maneira a evitar o contato físico e a
proximidade entre os que por ali passarem;
Art. 6º As aulas em Escolas e Cmeis da rede municipal e estadual de ensino e o transportes escolar, seguirão
a RESOLUÇÃO SESA nº 098/2021, ou outra que venha a substituir.
Art. 7º Supermercados com limitação da capacidade em 50%, com fiscalização de responsabilidade do
proprietário do estabelecimento, no controle do números de pessoas e adoção de medidas preventivas para o
COVID-19.
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I - Pessoas do grupo de risco (adultos com 60 anos ou mais, gestantes e crianças menores de 12 (doze) anos),
portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas, com imunidade ou saúde
debilitadas, não e recomendado o acesso;
II - Recomenda-se o acesso de apenas uma pessoa da mesma família.
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XI - preferência pela compra via internet, telefone, delivery ou por qualquer outro meio não presencial, da
matéria-prima para a respectiva fabricação;
XII - proibição do compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como qualquer outro
utensílio de uso pessoal dos funcionários;
XIII - orientação dos funcionários quanto às medidas a serem adotas durante o uso do transporte público, para
a prevenção do contágio e transmissão do vírus;
XIV - adoção das medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato dos trabalhadores entre eles e
com eventual público externo;
XV - determinação para a utilização individual dos elevadores, se houver;

Estado do Paraná
DECRETO Nº 1985/2021
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:
EXONERAR, a pedido o Servidor Público Municipal, Senhor RENAN MARCHINI, portador da carteira de identidade
RG sob n.º 9.006.640-4 SESP/PR, e cadastro de pessoa física CPF sob nº. 010.264.079-31, ocupante do Cargo de
Engenheiro Civil, nomeado pelo Decreto 1967/2021 com data do dia 04 de maio de 2021, EXONERAÇÃO a partir de
11 (onze) de junho de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 10 (dez) dias do mês de junho de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
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II - incentivar e facilitar o conhecimento dos serviços disponíveis ao consumidor antes que ele adentre no
estabelecimento, de modo a diminuir a permanência do cliente em seu interior;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1467 de 21 de maio de 2021;

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

Estado do Paraná
ATO DA MESA Nº 016/2021
AUTORIZA VIAGEM E CONCEDE DIÁRIAS
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
constantes das Resoluções nº 001/2013 e 001/2017, a solicitação formulada pela Vereadora, Elizabete Delboni Peres,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica a Vereadora, ELIZABETE DELBONI PERES, autorizada a viajar a cidade de Curitiba/PR nos dias 14, 15
e 16 de junho de 2021, para tratar de assuntos de interesse do município nas Secretarias e na Assembleia Legislativa
do Estado do Paraná, conforme formulário de solicitação de diárias, cabendo-lhe o pagamento antecipado de 03 (três)
diárias, nos termos dos artigos 1º e 3º, inciso III, da Resolução nº 01/2013.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, 14 de junho de 2021.
ELIZABETE DELBONI PERES
Presidente
NILSON BARBOSA DE SOUZA
Primeiro Secretário

I - incentivar e facilitar aos usuários a venda do serviço por meio eletrônico, por telefone e o atendimento em
domicílio;

CONSIDERANDO o Decreto do Estado do Paraná n° 7.716 de 25 de maio de 2021;

Art. 8º Os velórios e sepultamentos ficarão restritos aos familiares (exceto idosos com 60 anos ou mais e
crianças), que deverão envidar esforços para manter distância e aglomerações o máximo de tempo possível,
devendo as empresas prestadoras de serviços manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim
como disponibilizar álcool em gel ou líquido a 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do
ambiente, sem prejuízo de outras orientações emitidas pela Vigilância Sanitária.
Art. 9º Pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares,
diabéticas, hipertensas, com imunidade ou saúde debilitadas somente poderão sair de seu domicílio, se
necessário, para a prática de exercício físico nas imediações e por pequeno período de tempo, bem como para
atividades essenciais à sua sobrevivência e saúde.
Art. 10. No Domingo é permitido apenas o funcionamento da Farmácia de Plantão, Delivery e Posto de
Combustível, apenas para abastecimento de veículos, sem funcionamento de Loja de conveniência.

XVI - priorização de medidas para distribuir a atuação da força de trabalho ao longo do dia na indústria,
evitando a concentração de pessoas num único período;

Parágrafo único É permitido delivery de produtos alimentícios até as 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e
nove minutos). Proibida a comercialização de bebidas alcoólicas no domingo.

XVII - desinfecção das superfícies das mesas após cada refeição;

Art. 11. No desenvolvimento das atividades permitidas por este Decreto, são obrigatórias as seguintes
condutas:

XVIII - determinação imediata ao funcionário com sintomas da doença, como tosse e febre, para que procure
uma Unidade Básica de Saúde, orientando-o a se isolar das demais pessoas, principalmente das que
pertençam ao grupo de risco de morte, citado no inciso II deste artigo;

I - trabalho remoto para todas as funções em que isso for possível e;

XIX - disponibilização de máscaras aos funcionários e exigência de que as utilizem.

II - a implantação de horas de trabalho escalonadas para reduzir a aglomeração no transporte público durante o
horário de pico de deslocamento;

§ 3º Os comércios deverão também:

III - evitar viagens de trabalho aéreas ou rodoviárias intermunicipais e interestaduais em coletivos;

I - incentivar e facilitar aos usuários a venda por meio eletrônico, por telefone e o atendimento delivery e drive
thru;
II - incentivar e facilitar o conhecimento dos produtos disponíveis ao consumidor antes que ele adentre no
estabelecimento, de modo a diminuir a permanência do cliente em seu interior;
III - controlar, por força própria, o acesso das pessoas ao interior do seu estabelecimento;
IV - organizar eventual fila que se forme no exterior do estabelecimento durante o período em que se aguarda
para nele adentrar, orientando os usuários a manter distância mínima de 2m (dois) metros entre si, mediante
sinalização visual no chão inclusive;
V - disponibilizar aos usuários, na entrada do estabelecimento e nos caixas, álcool 70%, álcool gel ou similar,
orientando-os a fazer higienização das mãos antes de adentrarem ao estabelecimento, bem como antes e após
o empacotamento e o pagamento dos produtos;
VI - disponibilizar aos funcionários do estabelecimento, álcool 70%, álcool gel ou similar, exigindo-lhes a
utilização do produto para a higienização das mãos com frequência e obrigatoriamente antes de cada
atendimento, entre outros equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;
VII - exigir, na medida do possível, que apenas uma pessoa da família do usuário adentre ao estabelecimento
para as compras bem como que crianças não tenham acesso ao seu interior;
VIII - propiciar o espaçamento mínimo de 2m (dois) metros entre seus servidores, se possível, inclusive por
meio de rodízio a fim de diminuir o número deles num mesmo horário;
IX - exigir que os funcionários dos caixas higienizem, com frequência, os equipamentos e objetos por eles
usados durante os seus trabalhos, em especial as bancadas de empacotamento dos produtos e as máquinas
para pagamento com cartão;
X - evitar que o funcionário que esteja no caixa exerça outras atividades dentro do estabelecimento,
especialmente as que envolvem a manipulação dos produtos;
XI - não utilizar de mão de obra de pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas,
doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde debilitada;
XII - disponibilizar locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores façam
a higienização frequente e adequada à prevenção do contágio e ao combate ao vírus;
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IV - restringir ou proibir atendimento de idosos e pessoas com comorbidades em locais e atividades cuja
natureza aumenta o risco de infecção pelo COVID-19;
V - seguir estritamente as orientações da Divisão de Vigilância em Saúde para cada atividade de risco;
VI - evitar a utilização de mão de obra dos que convivem imprescindivelmente com pessoas a partir de 60
(sessenta) anos de idade, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas
e, com a imunidade ou a saúde debilitada.
Art. 12. Compete à Secretaria de Estado da Segurança Pública SESP, por meio da Polícia Militar do Estado do
Paraná, em cooperação com as guardas municipais, quando possível, a intensificação de fiscalização, para
integral cumprimento das medidas previstas neste Decreto.
Parágrafo único As disposições previstas no caput deste artigo não afastam as atribuições e competências
complementares de fiscalização das Secretarias Municipais de Saúde
Art. 13. O descumprimento deste decreto, sujeitar-se-ão os responsáveis pelos locais e estabelecimentos a
uma multa de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) e aos frequentadores uma multa individualmente
de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada pessoa.
§ 1º O infrator deverá apresentar algum documento pessoal que contenha o número de seu CPF, para que seja
lavrado o auto de infração com prazo de dez dias para defesa. Caso o recurso seja aceito, a multa é cancelada.
Se não, ela deverá ser paga sob pena de inscrição em dívida ativa municipal.
§ 2º Os pais ou responsáveis, são responsáveis para fazer com que seus filhos, quando menores de 18 anos,
cumpram o disposto na legislação municipal. Em caso destes descumprirem a legislação a multa será revertida
aos pais ou responsáveis.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor partir das 00:00 hs (meia noite/zero hora) do dia 15 de junho de
2021 até as 23:59 hs (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 30 de junho de 2021.
Alto Piquiri, 14 de junho de 2021.
192.168.20.253:8085/atoslegal/atooficialdecretoprint/

Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

8/9

c4

UMUARAMA, teRçA-feiRA, 15 de junho de 2021

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

Publicações legais
Prefeitura MuniciPal de xaMbrê

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura MuniciPal de xaMbrê

Prefeitura MuniciPal de xaMbrê

Estado do Paraná

Estado do Paraná

Estado do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 42/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2021
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a Prefeitura de Xambrê, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.247.360/0001-54, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Décio Jardim, brasileiro, casado, agente político,
portador da cédula de identidade RG nº 725.366-4 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 209.220.94934, residente e domiciliado neste Município de Xambrê – Estado do Paraná, e, de outro lado, a
proponente DIAUTO – AUTO CENTER E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ sob
nº 15.435.908/0002-86, com sede a Avenida Pérola Byington, 718, Centro, CEP: 87.540-000,
na cidade de Pérola-PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
seu representante o Srº. Emerson Aparecido da Silva, solteiro, empresário, portador da Cédula
de Identidade nº 7.374.159-9 SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 859.170.361-87, residente e
domiciliado na Rua Marcionilio Pereira dos Santos, 19, Centro, CEP: 87.555-000 na cidade de São
Jorge do Patrocínio-PR, nos termos da Lei Federal n. 10.520/2002, Lei complementar n. 123/2006
e suas alterações e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 015, 14 de agosto
de 2009, todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta
nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no processo administrativo
supracitado, devidamente HOMOLOGADA no dia 07/06/2021, consoante as seguintes cláusulas
e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta ata é a aquisição parcelada de pneus novos e serviços de alinhamento/
geometria para utilização nos veículos que compõem a frota municipal, conforme a necessidade.
1.2. A proponente, denominada CONTRATADA neste ato, foi vencedora dos seguintes itens:
Fornecedor: DIAUTO AUTOCENTER E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Lote Item Descrição
Unidade
Quantidade Valor Unitário
Valor Total
Marca
1
6
PNEUS 205/75R16 Un. 32
629,00
20.128,00
DUNLOP
1
7
PNEUS 225/70R15 Un. 12
649,00
7.788,00
DUNLOP
1
8
PNEUS 185/55R16 Un. 8
560,00
4.480,00
DUNLOP
1
9
PNEUS 185R14 Un. 12 409,00
4.908,00
DUNLOP
1
14
PNEUS 175/70-13 RADIAL
Un.
68
259,00
17.612,00
DUNLOP
1
16
PNEUS 205/70R15 Un. 20
499,00
9.980,00
DUNLOP
1
17
PNEUS 185/70R14 Un. 28
349,00
9.772,00
DUNLOP
2
1
GEOMETRIA (4RODAS) E ALINHAMENTO VEICULO LEVE
Sv
25
101,00
2.525,00
2
2
GEOMETRIA E ALINHAMENTO VEICULO PESADO
Sv
15
172,00
2.580,00
2
3
GEOMETRIA E ALINHAMENTO MICRO ONIBUS Sv
25
160,00
4.000,00
Total do Fornecedor
R$ 83.773,00
1.3. Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações nas demandas estimadas
ou adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os itens referidos na cláusula primeira, podendo
realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes
assegurada a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (DOZE) meses, a contar da data de
assinatura, (08/06/2021), encerrando em 07/06/2022.
2.2. O presente instrumento ficará disponível até 30 (trinta) dias no Departamento de Licitações e
Contratos do Município de Xambrê, após a data de sua assinatura para que a contratada retire sua
via assinada. Findo o referido prazo o mesmo será descartado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A Ata de Registro de Preços será utilizada para atender a demanda da secretaria de Obras,
Viação e Serviços Públicos do Município de Xambrê/PR.
3.2 - Caberá ao usuário da Ata de Registro de Preços deste Município a responsabilidade, após o
registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive aplicação das sanções previstas no edital.
3.3 - Caberá ainda informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não
comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente,
conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis
ao fornecedor faltoso.
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
4.1 - Os produtos devem ser entregues neste Município em local a ser combinado com responsável
pelo pedido.
4.2 - A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo de até 3 (três) dias úteis após recebimento do
pedido.
4.3 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.4 - A detecção a qualquer tempo durante a utilização dos produtos adquiridos, de vícios de
qualidade nos mesmos, importará na aplicação dos dispositivos vigentes do Código de Defesa
do Consumidor.
4.5 - Os produtos deverão ser entregues nas embalagens originais do fabricante, em invólucro
apropriado sem sinais de violação/amassado. Deverá estar de acordo com a legislação vigente
quanto à embalagem e identificação dos produtos.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E REAJUSTES
5.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de
Preços.
5.2 - Extraordinariamente, o beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere
significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por
parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação
formal à Secretaria interessada, instruída com documentos que comprovem a procedência do
pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de
outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão
final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega
completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela
Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.
5.3 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a
diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de
mercado vigente à época.
5.4 - Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.2, o contratante poderá a
qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de
pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados no mercado nacional e/ou internacional.
5.5 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Órgão
Gerenciador do SRP notificará a fornecedora com o menor preço registrado para o item visando a
negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto
cotado, qualidade e especificações.
5.6 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação
formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem
prejuízos das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA SEXTA – DA LEI ANTICORRUPÇÃO
6.1. A contratada deverá atender às disposições contidas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei
de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 8.420/2015,
motivo pelo qual, no decorrer do período contratual, conduzirão suas práticas comerciais de
forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis, não podendo, oferecer, pagar,
prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem
quer que seja, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer
vantagem indevida, ou direcionar negócios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção e
demais legislação relacionada, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e
colaboradores ajam da mesma forma.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 - O pagamento, decorrente da entrega dos produtos objeto desta licitação, será efetuado no
prazo de até 20 (vinte) dias após cada entrega e após a apresentação da respectiva documentação
fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea
“a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
7.2 - Ocorrendo erro na documentação fiscal de cobrança, esta será devolvida e o pagamento será
sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento
a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.3 - Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para
fins de atendimento das condições contratuais.
7.4 - Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da prestadora.
7.5 - O Município de Xambrê - PR, não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições
financeiras.
7.6 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela
prestadora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES
8.1. Da Contratada:
a)
Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48(quarenta e oito) horas a qualquer
anormalidade, que impeça o fornecimento de qualquer produto contratado.
b)
Manter as mesmas condições de habilitação.
c)
Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e
comunicações formais.
d)
Arcar como pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobreo produto
fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
e)
Paralisar, por determinação da administração, qualquer fornecimento de produto que esteja
sob suspeita de alteração.
8.2. Da Contratante:
a)
Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de
Registro de Preços.
b)
Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os
pagamentos devidos, nos prazos determinados.
c)
Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contem relação de produtos acrescidos
da taxa de operacionalização (se for ocaso) para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.
d)
Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA NONA– DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento,
objeto desta Ata de Registro de Preços, a administração, através de sua própria equipe ou de
prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a
amais ampla e completa fiscalização na sua execução.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:
a)
Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima
segunda.
b)
Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas
pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
c)
Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
d)
Demais hipóteses previstas no art.78 da Lei Federal nº8.666/93, bem como desta Ata.
e)
Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada.
10.2 A Rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as
seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº8.666/93,
bem como desta Ata.
a)
Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração,
lavrando-se termo circunstanciado.
b)
Responsabilização por prejuízos causados à Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. Pela inexecução, total ou parcial, das obrigações assumidas e, garantida a defesa prévia, a
Administração Pública poderá aplicar à contratada as seguintes sanções:
a)
Multa de 5% (cinco por cento) pela falta de fornecimento de qualquer dos produtos
contratados;
b)
O percentual incidirá sobre o valor total do que estiver em atraso a sua entrega;
c)
A partir de 5 (cinco) dias de atraso no fornecimento do objeto, configurada a inexecução total
ou parcial do contrato, e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada
multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das
demais sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº10.520/02.
11.2. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo
por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver.
11.3. As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim, moratório. Consequentemente,
o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou
prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.
11.4. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a
contratada da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.
11.5. Pela recusado adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento que formalizar a avença,
este ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Município se,
será descredenciado no CRC – Certificado de Registro Cadastral do Município de Xambrê/PR.
11.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato/
ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de
fornecedores da Prefeitura do Município de XAMBRÊ-PR.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avançamento
perante o Foro da Comarca de Xambrê, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da
CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
13.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua
vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas
mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.
13.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias
de vigência da ata de Registro de Preços, determinar a gradativa redução ou aumento do
fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.
13.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo
disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á
o dia do vencimento.
13.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da
emissão da nota de empenho pela Secretaria Municipal solicitante de Xambrê.
13.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições
estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e no 118/2012.
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 02 (duas) vias, perante as testemunhas
abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.
Xambrê/PR, 08 de junho de 2021.
DÉCIO JARDIM
Prefeito do Município de Xambrê
Contratante
DIAUTO – AUTO CENTER E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Emerson Aparecido da Silva
Contratada
TESTEMUNHAS
JESSICA ALINY DE OLIVEIRA
DORIVAL PEREIRA DA SILVA
CPF: 089.780.069-90
CPF: 467.900.479-72

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 43/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2021
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a Prefeitura de Xambrê, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.247.360/0001-54, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. Décio Jardim, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de
identidade RG nº 725.366-4 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 209.220.949-34, residente e domiciliado
neste Município de Xambrê – Estado do Paraná, e, de outro lado, a proponente SETIM & TITON
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 20.862.784/0001-74, com sede a Rua Comendador Roseira, 88, Prado
Velho, CEP: 80.215-210, na cidade de Curitiba-PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo seu representante o Srº. Leocir Salvini, casado, empresário, portador da Cédula
de Identidade nº 4.159.736-4 SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 025.800.089-93, nos termos da Lei
Federal n. 10.520/2002, Lei complementar n. 123/2006 e suas alterações e, subsidiariamente, pela
Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 015, 14 de agosto de 2009, todos representados conforme
documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços,
conforme decisão exarada no processo administrativo supracitado, devidamente HOMOLOGADA no
dia 07/06/2021, consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta ata é a aquisição parcelada de pneus novos e serviços de alinhamento/geometria
para utilização nos veículos que compõem a frota municipal, conforme a necessidade.
1.2. A proponente, denominada CONTRATADA neste ato, foi vencedora dos seguintes itens:
Fornecedor:
SETIM & TITON LTDA
Lote Item Descrição
Unidade
Quantidade Valor Unitário Valor Total
Marca
1
1
Pneus 215/75/17.5 Liso Un.
38
900,00
34.200,00
STEELMARK LISO AGS
1
3
PNEUS 1000-20-16 LONAS BORRACHUDO
Un.
16
2.100,00 33.600,00
GOODYEAR CONQUISTADOR
1
4
PNEUS 1000-20-16 LONAS LISO
Un.
16
1.880,00
30.080,00 GOODYEAR
PAPALEG G8
1
10 PNEUS 750-16 BORRACHUDO AGRICOLA
Un.
18
870,00
15.660,00
GOODYEAR
RIB TRACTOR
1
13 Pneus 7.50 x 16 Borrachudo
Un.
8
945,00
7.560,00 GOODYEAR CT-160
1
18 PNEUS 165/70R13
Un.
8
255,00
2.040,00
KELLY EDGE TOURING
1
19 PNEUS 18.4-30 10 LONAS Un.
2
4.490,00
8.980,00
GOODYEAR SUPREME TFC
1
21 PNEUS 900-20-14 LONAS - RADIAL LISO
Un.
12
1.640,00 19.680,00
STEELMARK
1
22 PNEUS 900-20-14 - LONAS LISO
Un.
2
1.520,00
3.040,00 GOODYEAR PAPALEG G8
1
26 PNEUS 17.5-25 16 LONAS Un.
14
5.150,00
72.100,00
TITAN EARTH TRACTION
1
27 PNEUS 19.5-24 10 LONAS Un.
2
5.045,00
10.090,00
GOODYEAR IT 525
1
30 PNEUS 205/65/15 RADIAL Un.
4
385,00
1.540,00
GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE
1
33 PNEUS 23.1-30 12 LONAS Un.
2
7.050,00
14.100,00
GOODYEAR DNA TORQ
Total do Fornecedor
R$ 252.670,00
1.3. Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações nas demandas estimadas
ou adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os itens referidos na cláusula primeira, podendo
realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurada a
preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (DOZE) meses, a contar da data de
assinatura, (09/06/2021), encerrando em 08/06/2022.
2.2. O presente instrumento ficará disponível até 30 (trinta) dias no Departamento de Licitações e
Contratos do Município de Xambrê, após a data de sua assinatura para que a contratada retire sua via
assinada. Findo o referido prazo o mesmo será descartado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A Ata de Registro de Preços será utilizada para atender a demanda da secretaria de Obras,
Viação e Serviços Públicos do Município de Xambrê/PR.
3.2 - Caberá ao usuário da Ata de Registro de Preços deste Município a responsabilidade, após o
registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive aplicação das sanções previstas no edital.
3.3 - Caberá ainda informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não
comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente,
conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis
ao fornecedor faltoso.
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
4.1 - Os produtos devem ser entregues neste Município em local a ser combinado com responsável
pelo pedido.
4.2 - A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo de até 3 (três) dias úteis após recebimento do
pedido.
4.3 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.4 - A detecção a qualquer tempo durante a utilização dos produtos adquiridos, de vícios de qualidade
nos mesmos, importará na aplicação dos dispositivos vigentes do Código de Defesa do Consumidor.
4.5 - Os produtos deverão ser entregues nas embalagens originais do fabricante, em invólucro
apropriado sem sinais de violação/amassado. Deverá estar de acordo com a legislação vigente
quanto à embalagem e identificação dos produtos.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E REAJUSTES
5.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de
Preços.
5.2 - Extraordinariamente, o beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere
significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte
deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal
à Secretaria interessada, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido,
tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de
outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão
final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa
da documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração,
deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.
5.3 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente
à época.
5.4 - Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.2, o contratante poderá a qualquer
momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional e/ou internacional.
5.5 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Órgão
Gerenciador do SRP notificará a fornecedora com o menor preço registrado para o item visando a
negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto
cotado, qualidade e especificações.
5.6 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação
formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos
das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA SEXTA – DA LEI ANTICORRUPÇÃO
6.1. A contratada deverá atender às disposições contidas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 8.420/2015, motivo
pelo qual, no decorrer do período contratual, conduzirão suas práticas comerciais de forma ética e
em conformidade com os preceitos legais aplicáveis, não podendo, oferecer, pagar, prometer pagar,
ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com a
finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem indevida,
ou direcionar negócios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção e demais legislação
relacionada, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 - O pagamento, decorrente da entrega dos produtos objeto desta licitação, será efetuado no
prazo de até 20 (vinte) dias após cada entrega e após a apresentação da respectiva documentação
fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”,
combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
7.2 - Ocorrendo erro na documentação fiscal de cobrança, esta será devolvida e o pagamento será
sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a
ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.3 - Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins
de atendimento das condições contratuais.
7.4 - Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da prestadora.
7.5 - O Município de Xambrê - PR, não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições
financeiras.
7.6 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela
prestadora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES
8.1. Da Contratada:
a)
Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48(quarenta e oito) horas a qualquer
anormalidade, que impeça o fornecimento de qualquer produto contratado.
b)
Manter as mesmas condições de habilitação.
c)
Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e
comunicações formais.
d)
Arcar como pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobreo produto fornecido,
bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
e)
Paralisar, por determinação da administração, qualquer fornecimento de produto que esteja
sob suspeita de alteração.
8.2. Da Contratante:
a)
Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de
Registro de Preços.
b)
Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os
pagamentos devidos, nos prazos determinados.
c)
Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contem relação de produtos acrescidos
da taxa de operacionalização (se for ocaso) para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.
d)
Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA NONA– DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto
desta Ata de Registro de Preços, a administração, através de sua própria equipe ou de prepostos
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a amais ampla e
completa fiscalização na sua execução.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:
a)
Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima segunda.
b)
Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela
ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
c)
Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
d)
Demais hipóteses previstas no art.78 da Lei Federal nº8.666/93, bem como desta Ata.
e)
Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada.
10.2 A Rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as
seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº8.666/93, bem
como desta Ata.
a)
Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração,
lavrando-se termo circunstanciado.
b)
Responsabilização por prejuízos causados à Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. Pela inexecução, total ou parcial, das obrigações assumidas e, garantida a defesa prévia, a
Administração Pública poderá aplicar à contratada as seguintes sanções:
a)
Multa de 5% (cinco por cento) pela falta de fornecimento de qualquer dos produtos contratados;
b)
O percentual incidirá sobre o valor total do que estiver em atraso a sua entrega;
c)
A partir de 5 (cinco) dias de atraso no fornecimento do objeto, configurada a inexecução total
ou parcial do contrato, e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa
de 10%(dez por cento) sobre o valor total desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das demais
sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº10.520/02.
11.2. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo
por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver.
11.3. As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim, moratório. Consequentemente, o
pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que
seu ato punível venha a acarretar à Administração.
11.4. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada
da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.
11.5. Pela recusado adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento que formalizar a avença, este
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Município se, será
descredenciado no CRC – Certificado de Registro Cadastral do Município de Xambrê/PR.
11.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato/ata
de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da
Prefeitura do Município de XAMBRÊ-PR.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avançamento
perante o Foro da Comarca de Xambrê, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja ou se torne.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA
de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
13.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência
constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas
especificações e condições a Ata de Registro de Preços.
13.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência
da ata de Registro de Preços, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a
elaboração de um novo contrato.
13.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição
expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do
vencimento.
13.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da
emissão da nota de empenho pela Secretaria Municipal solicitante de Xambrê.
13.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições
estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e no 118/2012.
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 02 (duas) vias, perante as testemunhas
abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.
Xambrê/PR, 09 de junho de 2021.
DÉCIO JARDIM
Prefeito do Município de Xambrê
Contratante
SETIM & TITON LTDA
Leocir Salvini
Contratada
TESTEMUNHAS
JESSICA ALINY DE OLIVEIRA
DORIVAL PEREIRA DA SILVA
CPF: 089.780.069-90
CPF: 467.900.479-72

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 41/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2021
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a Prefeitura de Xambrê, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.247.360/0001-54, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. Décio Jardim, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de
identidade RG nº 725.366-4 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 209.220.949-34, residente e domiciliado neste
Município de Xambrê – Estado do Paraná, e, de outro lado, a proponente M. A. DAL POZZO, inscrita
no CNPJ sob nº 13.871.403/0001-58, com sede a Rua Manoel Ramires, 1680, Parque Industrial I,
CEP: 87.507-011, na cidade de Umuarama-PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo seu representante o Srº. Milton Andreassa Dal Pozzo, casado, empresário, portador
da Cédula de Identidade nº 5.187.655-5 SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 778.788.509-25, residente
e domiciliado na Rua Waldemar Evaristo da Silva, 1948, Jardim Alto da Boa Vista, CEP: 87.506380 na cidade de Umuarama-PR, nos termos da Lei Federal n. 10.520/2002, Lei complementar n.
123/2006 e suas alterações e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 015, 14
de agosto de 2009, todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração
inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no processo administrativo
supracitado, devidamente HOMOLOGADA no dia 07/06/2021, consoante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta ata é a aquisição parcelada de pneus novos e serviços de alinhamento/geometria
para utilização nos veículos que compõem a frota municipal, conforme a necessidade.
1.2. A proponente, denominada CONTRATADA neste ato, foi vencedora dos seguintes itens:
Fornecedor: M. A. DAL POZZO - ME
Lote Item
Descrição
Unidade Quantidade Valor Unitário Registrado Valor
Total Marca
1
2
Pneus 215/75/17.5 Borrachudo Un. 16 1.229,00 19.664,00
XBRI – ROBUST
A2
1
5
CÂMARAS DE AR 1000-20
Un. 24 160,00
3.840,00
Q BOM – TC 131
1
11
CAMARA DE AR 750/16
Un. 14 126,00
1.764,00
Q BOM – TR 15
1
12
PROTETOR DE ARO 16
Un. 14 46,00
644,00
BR
1
15
Câmara de Ar 175/70/13
Un. 4 56,00
224,00
Q BOM – TR 15
1
20
CAMARA DE AR 18.4-30
Un. 2 434,00
868,00
MALHOTRA – MR
329
1
23
CAMARA DE AR 900X20
Un. 18 167,00
3.006,00
Q BOM – TC 131
1
24
PROTETORES ARO 20 RADIAL Un. 42 53,00
2.226,00
BR
1
28
PNEUS 12.5-80-18 10 LONAS Un. 2 2.098,00 4.196,00
MALHOTRA – ATU
410
1
29
PNEUS 1400-24 16 LONAS Un. 6 3.940,00 23.640,00
MALHOTRA – ATU
401
MALHOTRA
–
1
31
PNEUS 14-9-26 12 LONAS
Un. 2 3.010,00 6.020,00
MRT 238
1
32
CAMARAS DE AR 14-9-26
Un. 2 364,00
728,00
Q BOM
1
34
CAMARAS DE AR 23.1-30
Un. 2 617,00
1.234,00
TORTUGA – TR
220A
Total do Fornecedor R$ 68.054,00
1.3. Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações nas demandas estimadas
ou adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os itens referidos na cláusula primeira, podendo
realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurada a
preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (DOZE) meses, a contar da data de
assinatura, (08/06/2021), encerrando em 07/06/2022.
2.2. O presente instrumento ficará disponível até 30 (trinta) dias no Departamento de Licitações e
Contratos do Município de Xambrê, após a data de sua assinatura para que a contratada retire sua via
assinada. Findo o referido prazo o mesmo será descartado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A Ata de Registro de Preços será utilizada para atender a demanda da secretaria de Obras,
Viação e Serviços Públicos do Município de Xambrê/PR.
3.2 - Caberá ao usuário da Ata de Registro de Preços deste Município a responsabilidade, após o
registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive aplicação das sanções previstas no edital.
3.3 - Caberá ainda informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não
comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente,
conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis
ao fornecedor faltoso.
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
4.1 - Os produtos devem ser entregues neste Município em local a ser combinado com responsável
pelo pedido.
4.2 - A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo de até 3 (três) dias úteis após recebimento do
pedido.
4.3 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.4 - A detecção a qualquer tempo durante a utilização dos produtos adquiridos, de vícios de qualidade
nos mesmos, importará na aplicação dos dispositivos vigentes do Código de Defesa do Consumidor.
4.5 - Os produtos deverão ser entregues nas embalagens originais do fabricante, em invólucro
apropriado sem sinais de violação/amassado. Deverá estar de acordo com a legislação vigente
quanto à embalagem e identificação dos produtos.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E REAJUSTES
5.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de
Preços.
5.2 - Extraordinariamente, o beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere
significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte
deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal
à Secretaria interessada, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido,
tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de
outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão
final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa
da documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração,
deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.
5.3 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente
à época.
5.4 - Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.2, o contratante poderá a qualquer
momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional e/ou internacional.
5.5 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Órgão
Gerenciador do SRP notificará a fornecedora com o menor preço registrado para o item visando a
negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto
cotado, qualidade e especificações.
5.6 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação
formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos
das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA SEXTA – DA LEI ANTICORRUPÇÃO
6.1. A contratada deverá atender às disposições contidas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 8.420/2015, motivo
pelo qual, no decorrer do período contratual, conduzirão suas práticas comerciais de forma ética e
em conformidade com os preceitos legais aplicáveis, não podendo, oferecer, pagar, prometer pagar,
ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com a
finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem indevida,
ou direcionar negócios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção e demais legislação
relacionada, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 - O pagamento, decorrente da entrega dos produtos objeto desta licitação, será efetuado no
prazo de até 20 (vinte) dias após cada entrega e após a apresentação da respectiva documentação
fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”,
combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
7.2 - Ocorrendo erro na documentação fiscal de cobrança, esta será devolvida e o pagamento será
sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a
ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.3 - Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins
de atendimento das condições contratuais.
7.4 - Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da prestadora.
7.5 - O Município de Xambrê - PR, não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições
financeiras.
7.6 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela
prestadora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES
8.1. Da Contratada:
a)
Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48(quarenta e oito) horas a qualquer
anormalidade, que impeça o fornecimento de qualquer produto contratado.
b)
Manter as mesmas condições de habilitação.
c)
Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e
comunicações formais.
d)
Arcar como pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobreo produto fornecido,
bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
e)
Paralisar, por determinação da administração, qualquer fornecimento de produto que esteja sob
suspeita de alteração.
8.2. Da Contratante:
a)
Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro
de Preços.
b)
Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os
pagamentos devidos, nos prazos determinados.
c)
Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contem relação de produtos acrescidos da
taxa de operacionalização (se for ocaso) para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.
d)
Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA NONA– DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto
desta Ata de Registro de Preços, a administração, através de sua própria equipe ou de prepostos
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a amais ampla e
completa fiscalização na sua execução.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:
a)
Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima segunda.
b)
Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela
ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
c)
Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
d)
Demais hipóteses previstas no art.78 da Lei Federal nº8.666/93, bem como desta Ata.
e)
Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada.
10.2 A Rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as
seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº8.666/93, bem
como desta Ata.
a)
Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração,
lavrando-se termo circunstanciado.
b)
Responsabilização por prejuízos causados à Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. Pela inexecução, total ou parcial, das obrigações assumidas e, garantida a defesa prévia, a
Administração Pública poderá aplicar à contratada as seguintes sanções:
a)
Multa de 5% (cinco por cento) pela falta de fornecimento de qualquer dos produtos contratados;
b)
O percentual incidirá sobre o valor total do que estiver em atraso a sua entrega;
c)
A partir de 5 (cinco) dias de atraso no fornecimento do objeto, configurada a inexecução total ou
parcial do contrato, e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa
de 10%(dez por cento) sobre o valor total desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das demais
sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº10.520/02.
11.2. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo
por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver.
11.3. As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim, moratório. Consequentemente, o
pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que
seu ato punível venha a acarretar à Administração.
11.4. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada
da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.
11.5. Pela recusado adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento que formalizar a avença, este
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Município se, será
descredenciado no CRC – Certificado de Registro Cadastral do Município de Xambrê/PR.
11.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato/ata
de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da
Prefeitura do Município de XAMBRÊ-PR.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avançamento
perante o Foro da Comarca de Xambrê, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja ou se torne.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA
de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
13.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência
constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas
especificações e condições a Ata de Registro de Preços.
13.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência
da ata de Registro de Preços, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a
elaboração de um novo contrato.
13.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição
expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
13.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da
emissão da nota de empenho pela Secretaria Municipal solicitante de Xambrê.
13.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições
estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e no 118/2012.
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 02 (duas) vias, perante as testemunhas
abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.
Xambrê/PR, 08 de junho de 2021.
DÉCIO JARDIM
Prefeito do Município de Xambrê
Contratante
M. A. DAL POZZO
Milton Andreassa Dal Pozzo
Contratada
TESTEMUNHAS
JESSICA ALINY DE OLIVEIRA
DORIVAL PEREIRA DA SILVA
CPF: 089.780.069-90
CPF: 467.900.479-72

