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UMUARAMA FUTSAL JOGA HOJE - Já classificado para a próxima fase, o VELÓRIO INTERROMPIDO EM XAMBRÊ - O IML foi buscar o corpo de Valdecir
Umuarama Futsal joga hoje em casa, a partir das 20h30 contra o Foz Cataratas. No
último jogo em casa o Umuarama fez bonito e venceu o Toledo por 4 X 0. Página A8

Buzato, ontem à tarde durante o velório dele em Xambrê. É que a família fez denúncia
na polícia e para tirar dúvidas o corpo teve de ser necropsiado. Página A6

ATÉ TERÇA-FEIRA - Campanha foi lançada ontem e tem uma série de atividades até a próxima terça-feira em Umuarama

Na Semana do Trânsito, o alerta
a quem dirige falando ao celular
CIDADE

Odor forte em
ligação de
esgoto gera
reclamações
Em Umuarama, a reclamação
do forte cheiro de esgoto
saindo de uma boca de lobo
na esquina da avenida Brasil
com a Perobal, vem gerando
problemas para empresários,
trabalhadores e consumidores há anos. Conforme assessoria da Sanepar, a empresa
realizou mais uma vistoria no
local e descobriu uma emissão de esgoto clandestino
na galeria de água pluvial.
Agora quer punir o culpado
e estancar o problema. .
Página A3

MORTE EM CRUZEIRO DO OESTE - A polícia de Cruzeiro do Oeste está tentando
prender o acusado de matar uma mulher a golpes de faca no fim de semana. O corpo
dela foi encontrado ontem cedo dentro da casa onde morava com o suspeito. Página A6
UIRAPURU

Estudantes darão abraço
no bosque na sexta-feira
Página A3
Hoje:
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Começa hoje e vai até a
próxima terça-feira a Campanha Nacional de Trânsito
com alertas e conscientização que visam tornar o
trânsito melhor. Em Umuarama, o tema da campanha
é “Trânsito sem Celular”,
já que na cidade é comum
encontrar ou ver motoristas
sendo multados por usar o
celular enquanto estão dirigindo. Especialistas dizem
que essa prática aumenta
em 400% os riscos de
acidentes. A campanha
em Umuarama foi lançada
ontem. Página A6
POLÍTICA

Cida pede para
Beto Richa
desistir da
candidatura
Página A2

PLANTIO DE MUDAS

- A Prefeitura de Umuarama informou ontem que está
preparando o plantio de mudas para a próxima sexta-feira, Dia da Árvore. Mudas serão
doadas para o plantio na erosão nos fundos do Jardim Lisboa. Página A3

Posto de Saúde Central de Umuarama
muda de endereço para ser reformado
Página A3
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Cida pede para Beto Richa
ficar fora do Senado
A governadora e candidata ao governo do Paraná,
Cida Borghetti (PP), solicitou à coligação a retirada da
candidatura de Beto Richa(PSDB) ao Senado. “Estou
solicitando aos partidos da coligação a retirada da
indicação de Beto Richa ao Senado para que ele possa
se dedicar a sua defesa”, disse durante coletiva em
Toledo, nesta segunda-feira (17). Segundo Cida, a
operação do Gaeco batizada de Rádio Patrulha e a
divulgação das gravações dos diálogos de Beto Richa
tornaram a situação insustentável. “Não aceito, não
admito, não compactuo com nenhum ato de desvio
de conduta. Quando assumi o Governo do Estado
um dos meus primeiros atos foi a criação da Divisão
de Combate à Corrupção”. Diversas lideranças do
PSDB como o presidente da Assembleia Legislativa,
deputado estadual Ademar Traiano, vice-presidente
do PSDB, e o ex-chefe da Casa Civil, deputado federal
Valdir Rossoni, e o ex-deputado federal e ex-Chefe
da Casa Civil, Cesar Silvestre, estão apoiando abertamente o candidato Ratinho Jr (PSD). E ainda que
o próprio Beto Richa, já vinha realizando campanha
solo sem assumir a candidatura de Cida ao Governo.
Não há portanto, razão para que a coligação continue
a atender o PSDB, já que sua maioria não apoia Cida,
a candidata da coligação. FATOS DO PRIMEIRO MANDATO - A operação Rádio Patrulha investiga desvios
relacionados ao programa Patrulha no Campo. Os
fatos investigados ocorreram no primeiro mandato
do ex-governador Beto Richa, nesse período Cida era
deputada federal. Beto tinha prazo até a meia noite
de ontem para decidir, mas a assessoria dele informou
que ele continua candidato.

Delegado aposentado
substitui Collor e será
candidato ao governo
de Alagoas
O delegado federal aposentado José Pinto de
Luna (Pros) foi anunciado como o novo candidato ao
governo de Alagoas pelo grupo de oposição ao governador Renan Filho (MDB). Pinto de Luna substitui o
ex-presidente Fernando Collor de Melo (PTC) que, na
última sexta-feira (14), anunciou sua desistência na
disputa pelo governo de Alagoas alegando falta de
apoio dos partidos aliados. O registro de candidatura
já foi encaminhado ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o nome de João VI (PSDB) como candidato
a vice-governador. Os candidatos vão encabeçar uma
chapa de sete partidos, incluindo PSDB, DEM e PSB.
Ex-superintendente da Polícia Federal em Alagoas,
Pinto de Luna notabilizou-se por comandar as investigações da Operação Taturana, que apurou suspeitas
de peculato de deputados da Assembleia Legislativa.
A operação resultou em condenações por improbidade
administrativa dos atualmente deputados federais
Arthur Lira (PP), Paulão (PT) e Cícero Almeida (PHS).
Ele foi filiado ao PT e disputou as eleições de 2010
e 2014, respectivamente, para deputado federal e
deputado estadual -não obteve sucesso nas disputas.

Casa só com ‘mãe
e avó’ é ‘fábrica de
desajustados’ para
tráfico, diz Mourão
O general da reserva Hamilton Mourão (PRTB),
vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência, afirmou nesta segunda (17) que famílias pobres
“sem pai e avô, mas com mãe e avó” são “fábricas
de desajustados” que fornecem mão de obra ao narcotráfico. Ele desfiava uma teoria correlacionando
o que considera dissolução da família nuclear por
defensores de “agendas particulares que tentam impor
ao conjunto da sociedade”. Não foi explícito, mas seu
argumento é análogo ao utilizado pelos críticos da
união homossexual. Segundo o general da reserva, a
sociedade no mundo todo vive uma crise de costumes.
Particularizou então o caso brasileiro. “A partir do
momento em que a família é dissociada, surgem os
problemas sociais. Atacam eminentemente nas áreas
carentes, onde não há pai e avô, mas sim mãe e avó.
Por isso, é uma fábrica de elementos desajustados que
tendem a ingressar nessas narco-quadrilhas”. Mourão
fez as considerações para uma plateia francamente
simpática, a julgar pelas perguntas e manifestações
da plateia, na seção paulista do Secovi, o sindicado
do mercado imobiliário. Se polícia age como polícia,
é criticada. Direitos humanos são para os humanos
direitos”, disse, sendo aplaudido. Ele defendeu o
controle eletrônico de pontos de fronteira para tentar
deter o tráfico, além do investimento em tecnologia.
Transitando pelo politicamente incorreto, criticou a
política externa dos anos Luiz Inácio Lula da Silva
(PT, 2003-10).
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Maiores doações para disputa no
Congresso priorizam quem tem mandato
Se pesquisas indicam que o eleitor brasileiro não
se sente representado pelos políticos e defende renovação, as grandes doações eleitorais na campanha
deste ano não apontam para o mesmo sentido. Na
disputa por uma vaga no Congresso, a maior parte
dos repasses acima de R$ 100 mil está indo para as
mãos de quem já tem mandato.
Das 131 contribuições de pessoas físicas direcionadas a candidatos à Câmara ou ao Senado que
ultrapassam R$ 100 mil, 82 foram para donos de
mandatos na atual legislatura, mostra levantamento feito pela reportagem. No total, esses políticos
receberam R$ 12,9 milhões em doações acima de
R$ 100 mil. O dado diz respeito aos lançamentos
feitos pelo TSE até este domingo (16). Os grandes
repasses aos candidatos sem mandato somam R$
8,4 milhões.
Entre os novatos, o valor poderia ser ainda menor,
não fosse a doação de R$ 2 milhões feita pelo avô de
Gabriel Kanner (PRB-SP), Nevaldo Rocha, fundador
do grupo que comanda a Riachuelo, para que o neto
faça campanha na disputa por uma vaga de deputado
federal. O repasse é o maior feito até agora entre
candidatos ao Legislativo.
Os repasses elevados feitos ao grupo dos que não
têm mandato não indicam, necessariamente, uma
busca pela renovação na política. Entre os beneficiários, estão os ex-ministros, ex-prefeitos, ex-deputados
e até um ex-vereador que teve o mandato cassado.
Pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que 78% dos
brasileiros afirmam que não votariam em um parla-

mentar que hoje exerce mandato. Entretanto, não são
apenas as doações de pessoas físicas que direcionam
o jogo eleitoral para que a renovação política seja
baixa. Após a proibição das doações de empresas,
deputados e senadores ampliaram o financiamento
público direto das campanhas instituindo um fundo
de R$ 1,7 bilhão que é distribuído aos candidatos a
critério das cúpulas partidárias. E elas têm privilegiado políticos já com mandato.
Em uma segunda linha, barraram propostas
que buscavam impor limite unificado a doações
de pessoas físicas ou ao autofinanciamento. A
regra eleitoral estabelece que os candidatos podem usar recursos próprios para financiar até o
limite de gastos imposto ao cargo que concorre.
Na opinião do sociólogo e analista político Antonio
Testa, da Universidade de Brasília, o sistema eleitoral
brasileiro evoluiu de forma a criar dificuldades à
renovação.
Para ele, esse cenário ficou mais evidente
com a criação do fundo eleitoral, que é distribuído de acordo com a vontade dos caciques dos
partidos, a autorização do autofinanciamento
e a permissão de doações em valores elevados.
O limite das contribuições é de 10% dos rendimentos
brutos auferidos no ano anterior à eleição. Como
não há um valor que determine um teto, pessoas
com elevados rendimentos conseguem fazer doações
expressivas.”As regras eleitorais ajudam muito quem
tem mandato. É um jogo muito desigual”, disse.
(Folhapress)

Presidenciáveis motivam
disputa de hashtags no Twitter
Pelo menos três hashtags sobre presidenciáveis movimentaram o Twitter ao longo desta segunda-feira (17) -e
duas delas chegaram aos Trending Topics da rede social.
Internautas críticos ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL)
começaram a usar a hashtag #MeuBolsominionSecreto para
fazer críticas ao capitão reformado.
A iniciativa é inspirada na hashtag #MeuAmigoSecreto,
usada por mulheres em 2015 para denunciar situações de
machismo e outros abusos que já tinha sofrido. Desde o começo da tarde a #MeuBolsominionSecreto figurava no topo
dos Trendind Topics do Twitter. Do outro lado, apoiadores
de Bolsonaro lançaram as hashtags #DeusFamiliaBolsonaro e #DeusFamiliaBolsonaro17, com mensagens de apoio
ao candidato do PSL e críticas à esquerda. A segunda foi
criada depois de internautas acusarem o Twitter de barrar
a primeira.
Também ganhou destaque a hashtag #VotoMarinaPq,
uma ofensiva de apoiadores da candidata Marina Silva
(Rede) para levá-la ao topo de assuntos mais comentados no Twitter -onde tem aparecido desde o final
da tarde desta segunda. Os voluntários da campanha
da ex-senadora intensificaram as mobilizações no fim

de semana, depois que pesquisas mostraram queda
significativa da presidenciável nas intenções de voto.
As mobilizações são orquestradas pelos apoiadores
principalmente em grupos de WhatsApp. Eles geralmente
combinam a tag do dia com uma que faça referência mais
direta à candidata (como #Marina18, por exemplo). Os
perfis oficiais de Marina e da Rede têm retuitado algumas
das mensagens. De acordo com a mais recente pesquisa
Datafolha, Bolsonaro lidera a corrida presidencial com
26% das intenções de voto. Em seguida, empatados
com 13%, estão Fernando Haddad (PT) -substituto do
ex-presidente Lula na eleição- e Ciro Gomes (PDT).
Já Marina aparece em quinto na corrida presidencial
com 8% das intenções de voto, tecnicamente empatada com Geraldo Alckmin (PSDB), que tem 9%.
O último levantamento Datafolha, registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR 05596/2018,
foi feito entre os dias 13 e 14 de setembro, ouvindo 2.820
eleitores em 197 cidades, com uma margem de erro de dois
pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela Rede Globo. O nível de
confiança é de 95%. (FOLHAPRESS)

O drama dos Suicídios
Há alguns dias, o “Umuarama Ilustrado” trouxe uma reportagem sobre os
suicídios da região. Os números aumentam
e nada menos que 20 pessoas se suicidaram
neste ano. Segundo o psiquiatra Guilherme
Derenusson, de cada dez
mortes, nove poderiam ser
Eliseu Auth
evitadas. Em Umuarama
panfletos foram às ruas
Advogado
para falar da prevenção
desse drama tão doído.
Acho que todos nós tivemos um
conhecido ou amigo que se suicidou. Na
infância, lembro bem, Aluísio Müller se
matou. Aquele homem de posses e bem visto
foi enterrado longe dos outros túmulos do
cemitério da Linha Salto. Não entendia essa
reprovação e nem o gesto do homem que era
dono de uma fazendinha de gado que a gente
passava para nadar no rio Santo Cristo.
Imaginem o drama de quem chega ao
ponto de se agredir até a morte. Problemas
(Eliseu Auth
se juntam e acumulam para isso. Transtoré promotor de
nos mentais e bipolares, depressão e outros
justiça inativo,
apagam a luz do fundo do túnel da vida. E
atualmente
aí, não sei se por coragem ou covardia o
advogado).
pobre ser humano comete o gesto insano
de se matar.

Em rápida pesquisa vê-se que a história
registra muitos suicídios. Aqui, nesta terra
de Santa Cruz, o mais lembrado é o de
Getúlio Vargas. Na Grécia talvez seja o de
Sêneca que cortou os pulsos e foi seguido por
sua mulher. Roma e Grécia antigas tinham
preocupação com o número de suicídios e
tentaram diminuí-los com humilhações. Em
Mileto determinaram que cadáveres de suicidas fossem expostos na cidade. Em Roma,
Tarquínio, o soberbo, determinou que corpos
de suicidas fossem crucificados e deixados à
mercê de animais selvagens. Já os “wikings”
da Europa não tinham o mesmo sentimento
e acreditavam que mortos em batalha e
suicidas subiriam ao paraíso que chamavam
de “Valhalla”. Esquimós consideravam o
suicídio um ato virtuoso enquanto os índios
astecas também davam boas vindas a quem
se oferecia aos deuses em rituais de morte
ou perdesse a vida em batalha.
Hoje, é emblemático o suicídio dos fanáticos homens-bomba do islã que se explodem
e matam a quem julgam infiéis. O que se vê
é que religiões, crenças e crendices formam
visões de mundo no campo suicida. Dá para
concluir que nelas encontra cor, forma e
valor o drama dos suicídios.
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Esgoto clandestino na avenida Brasil
prejudica comerciantes e moradores
Umuarama – A reclamação do forte cheiro de esgoto saindo de uma boca de
lobo na esquina da avenida
Brasil com a Perobal, vem
gerando problemas para
empresários, trabalhadores e consumidores há
anos. Conforme assessoria
da Sanepar, a empresa realizou mais uma vistoria no
local e descobriu ama emissão de esgoto clandestino
na galeria de água pluvial.
No início de setembro a
Sanepar fez uma investigação na galeria pluvial, entre
a avenida Brasil e a rua
Perobal, com câmeras e identificou a emissão do esgoto.
Os dejetos jogados na galeria
estão provocando o cheiro
forte, entretanto, a empresa
não conseguiu levantar qual
edificação está com a ligação
irregular e, por isso, será
necessário abrir a galeria.
Na última semana o
cheiro de esgoto era tão
forte, que os donos de empresas cobriram a boca de

ma será sanado o mais rápido possível. Porém, para
isso, precisa de apoio da
prefeitura de Umuarama,
uma vez que a passagem
de veículos pela avenida
Brasil será suspensa até
a conclusão das obras. No
local a galeria será aberta
para tentar identificar o
prédio que está emitindo o esgoto clandestino.
Com a identificação do
infrator, o caso será passado para a Vigilância Sanitária Municipal, que realizará
uma avaliação para tomada
as providências. “Não sabe-

Há anos a reclamação do forte cheiro de esgoto saindo de uma boca de lobo na esquina
da avenida Brasil com a Perobal, vem gerando problemas

lobo com uma lona. A reportagem do jornal Umuarama Ilustrado já relatou
o fato em outras matérias
ao longo dos anos. “Todos
os dias vem esse cheiro

Maior Abraço Ambiental do
País voltará a ser realizado
no Bosque Uirapuru

O abraço será realizado às 9h30 no Bosque Uirapuru no
dia 21 de setembro

Umuarama – A quarta
edição do Abraço Ambiental no Bosque Uirapuru, em
Umuarama, será realizado
no 21 de setembro, quando se comemora o Dia da
Árvore. A ação faz parte
de um projeto realizado
pelo Instituto Federal de
Umuarama (IFPR), por
meio dos alunos do curso
de Ciências Biológicas, e
leva educação ambiental
nas escolas municipais.
O abraço será realizado
às 9h30 no Bosque Uirapuru e toda a comunidade está
convocada para participar.
Conforme a coordenadora
do curso de Ciências Biológicas do IFPR, Norma Barbado, o objetivo do evento é
conscientizar a sociedade

sobre a importância da
arborização e do plantio de
árvores nativas. “O abraço
é o encerramento do projeto realizado nas escolas
municipais. Nesta ideia levamos oficinas e palestras
para os alunos”, explicou.
Na primeira edição, em
2015, o Abraço Ambiental
levou 1.382 pessoas até o
bosque e foi quando quebrou o recorde nacional de
Maior Abraço Ambiental
do Brasil. No ano seguinte,
Umuarama manteve o primeiro lugar na competição,
com 1.500 participantes. Já
no ano passado apenas 904
umuaramenses foram ajudar a abraçar o Uirapuru,
mas este ano promete, argumentam os organizadores.

insuportável. É muito forte
e começa a dar dor de cabeça, além de atrapalhar
na questão das vendas. É
horrível”, disse Samara
Santos, que há quatro anos

trabalha em uma ótica em
frente ao bueiro e segundo
ela, durante este período
o mal cheiro nunca parou.
Ainda segundo a assessoria da Sanepar, o proble-

foi recuperada neste ano
pela Prefeitura, às margens
da rua José Dias Lopes, nos
fundos do Jardim Lisboa.
Uma parte das mudas
será doada pelo viveiro
do Instituto Ambiental do
Paraná (IAP) e o restante
pela Divisão de Meio Ambiente do município. Ontem
o diretor Matheus Michelan
Batista, a gerente da Agência do Trabalhador, Camila
Orlandini, e o secretário
Douglas Bácaro (Indústria,
Comércio e Turismo) visitaram o local, que já está recebendo mudas de bambu.

Esgoto no rio
O esgoto clandestino ligado nas galerias pluviais provoca problemas para os moradores da
cidade, mas principalmente ao meio ambiente.
Os dejetos entram nas galerias das chuvas e
vão desaguar nos rios. Hoje Umuarama conta
com apenas um rio não poluído, ao redor da
cidade, o Rio Piava, o qual abastece toda cidade.

Posto de Saúde Central atende
provisoriamente em novo endereço
Umuarama – Desde
ontem, o Posto de Saúde
Central está atendendo aos
usuários em novo endereço
– na Avenida Rio Grande do
Norte, nº 3341, esquina com
a rua Pinguim (entre as
praças Sete de Setembro e
Tamoio). A mudança foi necessária porque a unidade
vai passar por reformas e
uma completa reestruturação para sediar em breve o Pronto Atendimento,
que naquele local passará
a funcionar 24h por dia.
A unidade atende mais
de 4 mil usuários, com duas
equipes completas da Estratégia Saúde da Família
(ESF), compostas por médicos, enfermeiros, técnicos
em enfermagem, dentistas
e agentes comunitários de
saúde. “Quando necessitar
de atendimento, o usuário
do Posto de Saúde Central
deve procurar o novo endereço para agendar consultas, receber vacinas, retirar
medicamentos na farmácia,
precisar e procedimentos
odontológicos e também
participar dos grupos de
acompanhamentos, como
o de hipertensos e mulheres grávidas”, orienta a
secretária municipal de
Saúde, Cecília Cividini.

O Posto de Saúde Central está atendendo aos usuários em
novo endereço – na Avenida Rio Grande do Norte, nº 3341,
esquina com a rua Pinguim

De acordo com a secretária, as instalações foram
bem adequadas para que
os usuários sejam bem
atendidos. “É uma mudança necessária para que
o prédio antigo seja reformado e adaptado para
receber o PA. Tomamos
os cuidados para atender a todas as exigências
do Ministério da Saúde e
garantir a atenção e o conforto que o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS)
merece”, acrescentou.

Dia da Árvore terá plantio de mudas em
área degradada recuperada pela Prefeitura
Umuarama - A Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente
prepara, em conjunto com
a Agência do Trabalhador
e Casa do Empreendedor,
da Secretaria Municipal
de Indústria, Comércio e
Turismo, uma ação de reflorestamento para marcar
o Dia Mundial da Árvore, comemorado em 21 de
setembro. Colaboradores
destes órgãos se reunirão
para o plantio de cerca
de 500 mudas de árvores
nativas em uma área degradada pela erosão, que

mos qual o caso, se a pessoa
sabe que está em situação
irregular. É preciso investigar e levantar os fatos,
que serão passados para
Vigilância Sanitária”, ressaltou a empresa em nota.
Mal cheiro no Bosque
– Além do mau cheiro
na avenida Brasil, a
baixada do bosque dos
Xetá, avenida Parigot de
Souza, também passa
por problema parecido. A
situação pode estar relacionada com o problema
na avenida Brasil na esquina com a rua Perobal.

“Estamos tendo todo
cuidado porque esta área
é muito sensível. Além da
necessidade de proteção
da mata ciliar, que concentra parte das nascentes
do córrego Figueira, que
abastece o Lago Aratimbó,
é preciso escolher bem as
variedades a serem plantadas para firmar as encostas e proteger o solo de
futuros problemas com a
erosão”, afirmou o diretor
de Meio Ambiente. O bambu
vai ajudar a controlar a
umidade do solo e estabilizar as encostas, acres-

centou Matheus Batista.
A contenção da erosão
no final de uma rede de
galerias pluviais entre o
Jardim Lisboa e o Parque Bandeirantes, ao lado
da Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais
(Apae), foi concluída em
junho deste ano. O trabalho começou em abril. A
obra conectou o novo ramal
de galerias a uma antiga
caixa que foi novamente
concretada. A região ganhou sistema de drenagem
de nascentes e recomposição parcial de aterros.

Apesar da proximidade do novo endereço com
outra unidade de saúde,
a coordenadora de ESF
nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS) da Secretaria
de Saúde de Umuarama,
Simony Rodrigues Bernadelli, informa que a divisão
territorial foi mantida. “A
unidade continuará atendendo apenas aos pacientes cadastrados na região
geográfica de origem. Mesmo se residir perto do posto
central, quem pertencer

a outras unidades deverá
continuar se dirigindo à sua
UBS de origem”, orientou.
Outros serviços que também funcionavam no Posto
de Saúde Central – como
o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
e o Ambulatório de Doenças Infectocontagiosas/
DST/ Aids – já haviam sido
transferidos de endereço
e hoje atendem no antigo Hospital Infantil Santa
Maria, ao lado do Pronto
Atendimento Municipal.
“O prefeito Celso Pozzobom está reestruturando
o atendimento à saúde
pública em Umuarama.
Já reduzimos consideravelmente a espera por
consultas com diversos
especialistas, entregamos
uma unidade de saúde no
Parque San Remo, reforçamos a frota de ambulâncias
e veículos da Saúde e nesta
semana inauguraremos
a reforma e ampliação de
mais uma UBS, que atende
aos moradores do Conjunto Habitacional Guarani
e regiões próximas, entre
muitas ações que o prefeito e nossa equipe estão
implementando”, afirmou a
secretária Cecília Cividini.
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Trocados

Teodorín Obiang, vice-presidente da Guiné
Equatorial flagrado ao entrar no Brasil com R$
16 milhões em dinheiro e jóias sem declarar,
é herdeiro de Teodoro Obiang Nguema, há 36
anos no comando de uma ditadura sanguinária
naquela miserável nação africana.
O Brasil de Lula emprestou muito dinheiro
a eles, que não pagaram e tiveram as dívidas
perdoadas por Dilma.
Teodorín, o perdulário, gastou em compras
numa única viagem a Paris o dobro do valor da
dívida perdoada.
Agora, o sujeito aparece no Brasil em época
de campanha com uma montanha de dinheiro
escondida em malas...
Parece estranho, e é...

Todo mundo é Lula

Percebeu que na propaganda política, quase
todos os candidatos tiram casquinha na popularidade de Lula?
Haddad é Lula.
Ciro Gomes é Lula.
Meirelles é Lula.
Só Lula não é mais Lula; segundo ele mesmo
disse, virou uma idéia.

Entrevista
Policromático
A campanha evolui para
um caminho em que, mesbomba
A entrevista do delator mo que o eleitor eleja o
de Beto Richa, empresário
Tony Garcia, de cerca de
duas horas aos jornalistas
Rogério Galindo e João
Frey para o portal da Gazeta do Povo, foi uma segunda
“bomba” para o ex-governador. Os dois jornalistas
estão entre os melhores do
Paraná.
Um deles, João Frey, é
umuaramense e filho do
médico Ivan Frey, que foi
vereador bem avaliado em
Umuarama.

menos pior, o Brasil ainda
vai piorar muito...

Parceria no casamento

Em destaque na agenda social do fim de semana
passado, em Umuarama, o casamento de Karoline e
Cristiano, realizado no sábado na chácara da Copel.
Na foto, os recém casados com a empresária Ghiuliane
Lopes, que deu um show de assessoria deixando a
cerimônia ainda mais bonita. Parabéns!

Do Tusquinha

- Amigo de rachão não quer mais rachar.

Campanha contra acidentes

Sérgio Moro aparece como titular de 25 perfis no Instagram, com 786.780 seguidores.
É mais do que a soma dos seguidores do ex-presidente
Lula (456 mil) e os candidatos Geraldo Alckmin (130 mil)
e Marina Silva (134 mil).

Se tem uma coisa que
não anda cheirando bem é
a tal taxa de esgoto cobrada
na conta d’água...
Aliás, de vez em quando
até a água também não
cheira bem...

Eternizar

E já que
perguntar
não ofende...

Qual risco é maior; a
urna eletrônica fraudar
o voto ou o político eleito
fraudar o mandato?

Nesta campanha em um país doente, os candidatos mal
falam sobre os sintomas, logo, sem tratar da doença, não
conseguiremos mudar as coisas no Brasil.
Ninguém propõe nada sério sobre como tirar o país
do buraco em que a irresponsabilidade política o meteu.
É um trololó sem pé, nem cabeça que não aprofunda
o debate.
Só por Deus!

Ibope

Adesivo

Para gravar os nomes
dos atuais deputados estaduais para a posteridade, faltando menos de
quatro meses para o fim
da legislatura, a Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep) publicou edital de
licitação para a compra e
instalação de uma placa
com letras de metais com
nomes das mesas diretivas
e dos parlamentares.
O edital publicado no
Portal da Transparência
diz que a licitação pode
custar R$ 20 mil ao erário.
Ô meu Pai Eterno!

Sintomas

A chefe da 20ª Ciretran de Umuarama, Silvia Vendrame, esteve em visita ao jornal
Umuarama Ilustrado, onde foi recepcionada pelo diretor Ilídio Coelho Sobrinho. O
objetivo foi reforçar a divulgação da Semana Nacional de Trânsito que começa hoje
e vai até a próxima terça-feira. Ela mostrou números do Detran do Paraná sobre os
acidentes que ocorrem no Estado e chama a atenção para um problema recorrente na
cidade, o uso do celular enquanto se dirige. Por isso, na cidade, o tema da campanha
é: “Trânsito sem Celular”.
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IMENSAGEM
I
DE REFLEXÃO

Projeto Vida levou show para praça e
escolas de São Jorge do Patrocínio
São Jorge do Patrocínio
- O grupo de apoio Projeto
Vida, em primeira visita
ao município de São Jorge do Patrocínio, realizou
na noite de quinta-feira,
uma apresentação na
Praça Alberto Romero,
com diversos convidados
e moradores da cidade.
O evento foi organizado
pela Secretaria de Educação e teve como objetivo apresentar o trabalho
da entidade, que além de
realizar apresentações
artísticas, convidando os
expectadores a diversas
reflexões acerca de problemas que envolvem relacionamentos, família,
desvios sociais e escolhas.
O grupo, formado por
jovens vindos de diversas

Apresentações levaram reflexão para a comunidade

regiões do país, é sediado
na cidade de Curitiba e há
20 anos percorre o país,
com ações sociais, shows

artísticos, números circenses e teatros. Um dos
destaques da apresentação é o show de pirofagia,

onde os jovens realizam
demonstrações e números
circenses com fogo, tudo,
é claro, com os devidos

treinamentos e materiais
especiais. O momento dedicado a acolhimento é o
ponto alto da apresentação, quando, por meio de
teatros e dança, o grupo
aborda diversos problemas
na vida das famílias e dos
jovens, como conflitos, uso
de drogas e violência. “A
mensagem deixada é de
persistência, fé e amor,
para a conquista da paz entre as pessoas e a solução
dos problemas”, afirmou a
secretária de Educação Rosângela Galiotti, uma das
organizadoras do evento.
O Projeto Vida ainda
esteve na sexta-feira,percorrendo escolas, onde
fizeram apresentações aos
alunos, distribuindo material da entidade e visitando

demais locais da cidade.
O Projeto Vida é uma
Organização de Sociedade
Civil, sem fins lucrativos
atuando a mais de 20 anos
na assistência social, educação, esportes, teatro,
música, inclusão digital,
cursos profissionalizantes,
voluntariado bem como o
desenvolvimento de ações
sócio-culturais, entre outros, visando a inclusão social e cidadania. Tem como
missão promover o ser
humano como cidadão, desenvolvendo suas potencialidades através da inclusão
social e cidadania por meio
de ações culturais, artística, esportivas, socioeducativas, assistência social,
educação e voluntariado.
(Colaborou Genivaldo Braz)

Conferência da criança e adolescente realizada em Cafezal do Sul
Cafezal do Sul - Na última
sexta-feira, a Secretaria de
Ação Social de Cafezal do
Sul promoveu a 8ª Conferência Municipal do Direito
da Criança e do Adolescente. O evento contou com a
participação dos moradores
e autoridades, que puderam debater assuntos muito relevantes. Na abertura
aconteceu a apresentação

de dança dos alunos sob a
orientação da professora
Jaqueline e apresentação do
Hino Municipal pelos alunos
da oficina de coral sob orientação da professora Andréia.
O encontro foi ministrado
pela Assistente Social Eloneida Figueira, que abordou
assuntos como os direitos e
deveres das crianças e adolescentes, a importância do

diálogo aberto com os pais,
trabalho infantil e outros
temas de relevância social.
Estiveram presentes no encontro vereadores, membros
do Conselho Tutelar, equipe
da Assistência Social e Secretaria de Educação, Secretária de Ação Social Rafaela
Araújo, vice-prefeito Pedro
Minoru Inoue e prefeito Mário Junio Kazuo, o Juninho.

Prefeito
Juninho e
outras autoridades
durante a
conferência
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ISEMANA
I
NACIONAL DE TRÂNSITO

Entenda porque falar ao celular
aumenta em 400% risco de acidente
Umuarama –Em tempos
onde tudo acontece em
segundos e que a pressa
dita o passo a ser seguido,
o celular deixou de ser um
acessório e passou a ser
uma extensão do corpo do
homem moderno. E ele nos
segue para todos os lugares, no clube, na balada, em
casa e até no trânsito.
Mas até que ponto a utilização do aparelho pode
trazer perigo quando se está
atrás do volante de um carro e
dirigindo por ruas e estradas?
Segundo especialistas,
o risco de acidentes aumenta em até 400% quando
o condutor usa o celular
enquanto dirige.
SÃO MILÉSIMOS DE
SEGUNDO
“As vezes não são nem
segundos e sim milésimos
de segundo onde o condutor
retira a atenção do trânsito para deslizar o dedo
e atender a chamada, ou
simplesmente para desligar. Isso já é suficiente para

levem a multa, em especial
o uso do celular ao volante,
que foi o tema escolhido em
Umuarama para o desenvolvimento da campanha.

uma criança atravessar a
rua correndo e causar um
acidente”, explicou o inspetor de trânsito da Guarda
Municipal, Thiago Neres.
“E não adianta dizer que
usa com o fone de ouvido ou
atende a ligação por bluetooth. A partir do momento
que o aparelho chamou a
atenção, o risco já existe”,
afirmou o comandante do
25º Batalhão da Polícia
Militar, tenente-coronel
Agnaldo Letrinta.
MÍDIAS SOCIAIS
Letrinta salienta que há
casos mais graves, onde o
condutor tecla em mídias
sociais enquanto dirige.
“Como vai haver concentração no que acontece
em volta do condutor se
ele está concentrado em
digitar a resposta em uma
conversa em aplicativo? E
tem aqueles que dizem que
teclam apenas quando param no sinal vermelho. Não
é o momento e cabe multa”,
afirmou Letrinta.

Dona de casa é terceira vítima
de feminicídio nos últimos 42
dias em Cruzeiro do Oeste

O crime ocorreu durante o fim de semana na casa
da vítima, no Jardim Cruzeiro, em Cruzeiro do Oeste

Cruzeiro do Oeste - A dona de casa Maria das Dores
de Souza, 45 anos, entrou para uma triste estatística
na manhã de segunda-feira (17): é a terceira vítima de
feminicídio ocorrido nos últimos 42 dias em Cruzeiro do
Oeste. cidade com menos de 21 mil habitantes, localizada a 28 km de Umuarama.
Segundo a polícia, Maria das Dores de Souza foi
amordaçada, violentada sexualmente e assassinada
durante o fim de semana dentro de sua casa.
SUSPEITO É O COMPANHEIRO
O principal suspeito é o companheiro, de 18 anos,
segundo a polícia. O delegado de Cruzeiro do Oeste,
Gabriel dos Santos Menezes, disse à reportagem do
Ilustrado que testemunhas apontaram o homem de
iniciais L.D.S.R., que vivia amasiado com a vítima, como
autor do crime.
Ele tem passagens pela polícia por receptação e
furto. No domingo à tarde o suspeito foi visto comprando cigarro em um bar próximo da casa e ainda teria
comentado em tom de brincadeira que matou a mulher.
Depois disso fugiu, segundo a polícia.
Menezes aguarda a apresentação do suspeito. Se
não ocorrer, deverá pedir a prisão preventiva do mesmo.
O CRIME
De acordo com a polícia, o corpo de Maria dos Dores
foi encontrado em seu quarto, parcialmente embaixo da
cama, no início da manhã de segunda-feira (17) pela
filha. Ainda segundo a polícia, a mulher foi amordaçada
e há indícios de que foi violentada sexualmente antes
de ser esfaqueada.
OUTROS CASOS
Infelizmente Maria das Dores não foi a única vítima
de feminicídio ocorrido na cidade. Em 04 de agosto, a
jovem Yasmim Pâmela Ortiz dos Santos, 22 anos, perdeu
a vida após ser esganada dentro de casa pelo marido,
de 27 anos. O homem foi preso 18 dias após o crime,
quando procurou a delegacia da cidade para registrar
um boletim de ocorrência.
A estudante Eloá Cavalheiro, 21 anos, foi a segunda
vítima. Ela foi morta a tiros pelo namorado, quando saia
do colégio no último dia 29 de agosto. O matador, um
jovem de 21 anos, foi preso dois dias depois, em Cianorte.
FEMINICÍDIO
Os três casos têm em comum a qualificadora de feminicídio, que é quando uma mulher é morta pelo marido
ou parentes, pela sua condição de mulher. A pena para
o crime é de 12 a 30 anos de reclusão.

A campanha da Semana Nacional do Trânsito foi lançada ontem em Umuarama

O Código de Trânsito
Brasileiro prevê como falta
gravíssima, com multa de R$
293,47, além de perda de sete
pontos na Carteira Nacional
de Habilitação. Em Umuarama, somente em agosto,
a Guarda Municipal aplicou

306 multas por uso de celular
ao volante – sem contar as
autuações da Polícia Militar.
MAIS BLITEZ
A intensificação de
ações fiscalizatórias nas
ruas de Umuarama foi

debatido durante a tarde
de segunda-feira (17) na
Umutrans na abertura da
Semana Nacional de Trânsito, que acontece de 18 a 25
de setembro em todo o País.
A ideia é aumentar as blitzes para inibir atitudes que

TOLERÂNCIA E RESPEITO
A chefe do 20ª Ciretran,
Silvia Vendrame defende uma
conduta positiva no trânsito.
“Ser tolerante, respeitar as
leis de trânsito, obedecer as
sinalizações; não avançar o
sinal vermelho, não manusear e nem falar ao celular
enquanto estiver dirigindo ou
parado. Isso é importante”,
salientou.
Participaram do lançamento da campanha, além
de Dianês Piffer e do inspetor
Thiago Neres, o tenentecoronel Agnaldo Letrinta e
o capitão William, da Polícia
Militar; a gerente do Detran em Umuarama, Sílvia
Vendrame; representantes
da Guarda e da Umutrans
e o presidente do Conselho
Comunitário de Segurança,
Elizeu Vital da Silva.

Polícia interrompe velório e leva morto para o IML

Xambrê – Um caso atípico
aconteceu durante um velório
na tarde de segunda-feira
(17), em Xambrê, a 18 km de
Umuarama.
A pedido da família, a
Polícia Civil interrompeu a
cerimônia e levou o corpo de
Valdecir Buzato, 37 anos, para
ser necropsiado pelo Instituto
Médico Legal (IML) de Umuarama. O velório será retomado
apenas após a liberação pelo
órgão. O laudo deve sair em
até 30 dias.
Um pouco antes, um irmão
de Valdecir, Antônio Carlos
dos Santos Buzato, 41 anos, o
‘Ninão’ registrou um Boletim
de Ocorrência (B.O.) na delegacia alegando negligência
no atendimento a Valdecir no
Pronto Atendimento local.
“Como surgiu essa dúvida
por parte da família, achei
mais prudente encaminhar
o corpo para exames. Assim
não fica dúvida para ninguém.
Vamos aguardar o laudo do
IML”, afirmou o delegado de
Xambrê, Valdir Balan.
OUTRO LADO
O secretário de Saúde,
Altair Rosa, rebateu a acusação e afirmou que todo o
procedimento médico indicado
foi aplicado no atendimento de
Valdecir durante dois dias.
No documento de óbito,
consta que Valdecir morreu em
virtude de uma parada cardio
respiratória. “Em nenhum momento houve qualquer forma
de negligência no atendimento
ao paciente”, salientou Altair
Rosa.

ENTENDA O CASO
Segundo a alegação de Antônio Carlos Buzato, na noite
de domingo (16) ele e o filho
encontraram Valdecir na Estação Rodoviária sentado em
um banco. “Estava chovendo.
Ele (Valdedir) estava com dor
e vomitando. Chamei o carro
para vir buscar ele”, afirmou.
Segundo o o secretário de
Saúde, assim que o Pronto
Atendimento foi informado da
situação de Valdecir, uma ambulância foi até a rodoviária e
o levou para ser atendido. “Temos o horário. Eram 19h10. Ele
chegou molhado, alcoolizado e
com vômito. Ele foi hidratado e
ficou em observação. Também
foi providenciada uma muda
de roupa para ele. Quando
melhorou, foi liberado e a
ambulância o levou para casa”,
explicou Altair Rosa.
NOVO ATENDIMENTO
No início da manhã de segunda-feira (17) familiares
buscaram novamente atendimento médico para Valdedir.
“Ele chegou em aparente crise
convulsiva e o médico fez
o atendimento, o medicou
e estávamos preparando a
transferência para Umuarama quando houve a parada
cardíaca. Foi realizado todo o
protocolo de reanimação que
durou 40 minutos. Infelizmente
o paciente veio a óbito”, explicou Rosa.
Ainda segundo o secretário, durante o atendimento
o médico já havia feito o encaminhamento do paciente
para ser atendido por dois

Jovem fica ferido em colisão
Umuarama –
Um jovem de 19
anos ficou ferido
na colisão entre
a moto CG Titan
preta, placas de
Xambrê, que conduzia e um caminhão-baú, placas
de Umuarama. O
acidente foi na
rua Tubarão, na
entrada do bairro Sonho Meu, em Umuarama, por volta
das 14h30 de segunda-feira (17). Lucas Bezerra foi
socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital
de plantão. Ele não corre risco de vida.
Segundo o motorista Fernando Reis, 44 anos, que
conduzia o caminhão, ele realizava uma manobra para
entrar em um barracão quando houve a colisão. “Manobrava o caminhão. Quando houve a quebra, chamei
os bombeiros”, relatou.

O velório de Valdecir Buzato foi interrompido e seu corpo
levado para o IML, onde passou por necropsia
especialistas: um psiquiatra
e um gastroenterologista.
“Todos os procedimentos e
protocolos foram atendidos.

A alegação de negligência é infundado”, finalizou
o secretário de Saúde de
Xambrê.

Agrinho avalia
trabalhos recebidos
Está chegando o momento da grande festa da
educação paranaense. Desde 1996, quando teve início
o programa educacional Agrinho, criado pelo sistema
FAEP/SENAR-PR, todos os anos acontece a premiação
do Concurso Agrinho, que elege os melhores trabalhos de
alunos e professores de instituições de ensino públicas e
privadas, no campo e na cidade.
Nesta grande festa, que reúne milhares de participantes
de todas as regiões do Estado, também são premiados a
escola Agrinho e o município Agrinho. Os alunos premiados
recebem tablets e laptops, enquanto os professores levam
para casa um automóvel zero quilômetros. Mais do que
isso os envolvidos têm a oportunidade de utilizar em sala
de aula os materiais didáticos do programa, que propõem
a abordagem de temas transversais, como saúde,
segurança pessoal, cidadania e meio ambiente.
Para avaliar os trabalhos inscritos no concurso,
atualmente uma banca avaliadora – composta por
especialistas na área – está avaliando 5.301 trabalhos
recebidos nas categorias: Redação, Desenho, Experiência
Pedagógica, Relato Escola Agrinho, Relatório Município
Agrinho e Relato Núcleo Regional de Educação. O trabalho
da banca avaliadora segue até o 2 de outubro, quando
serão elencados os finalistas do concurso. A festa de
premiação de todas as categorias acontece no dia 5 de
novembro, em Curitiba.

sistemafaep.org.br
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Variedades
Fazendo
sucesso

Regiane Alves está na novela “O Tempo Não Para”
e com o maior sucesso na
pele de Mariacarla, uma
mulher esperta e um tanto
quanto trambiqueira. A
atriz não pode reclamar
do excelente momento
em sua carreira e também de sua vida pessoal.
Atualmente, Regiane está
solteira e declaradamente
feliz. Durante oito anos
ela foi casada com o cineasta João Gomez, filho
de Regina Duarte.

De bem com a vida

Carolina Dieckmann está completando 40 anos e se diz
bem feliz com a idade e com sua vida. A atriz garante que
não passa por nenhuma crise. Que bom, né!

Na série

Helga Nemeczyk gravou a sua participação na segunda
temporada da série “Ilha de Ferro”, interpretando Sheila,
uma cantora que se apresenta nos presídios pelo país.

O batizado das gêmeas

Ivete Sangalo e Daniel Cady batizaram as gêmeas Marina e Helena no final de semana passado. A cerimônia
foi realizada na Igreja de Santo Antônia da Barra, mesmo
local onde o casal batizou o filho Marcelo, em 2010.

Choque de
realidade?
Em recente entrevista,
a atriz e apresentadora
colombiana Sofía Vergara declarou que não é
nada fácil ser uma das
artistas mais bem pagas
do mundo, mas sente-se
“recompensada por todos
os sacrifícios”. Que assim
seja! Para lembrar, Sofía é
uma das estrelas da série
“Modern Family”.

Um pouco da
história

Para recordar, “Éramos
Seis” é ambientada na cidade de São Paulo nos anos de
1930 e conta principalmente
a saga de Dona Lola, seu marido Júlio e os quatro filhos do
casal, Carlos, Alfredo, Isabel
e Julinho. A família luta para
sobreviver às dificuldades
financeiras da época e pagar
o financiamento da casa própria. Tudo regado com muito
amor e poesia. Sem dúvida,
foi uma das maiores novelas
de todos os tempos.
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Morre empresário artístico

Morreu o empresário Franco Scornavacca, pai dos
músicos do KLB; ele foi vitimado por um ataque cardíaco.
Scornavacca marcou o cenário artístico brasileiro atuando
como empresários de músicos como Leandro & Leonardo
e Zezé Di Camargo & Luciano.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
Estética A Unipar de
Umuarama está com
tudo pronto para a sua
9ª Jotec (Jornada de
Tecnologia em Estética e
Cosmética), que acontece
na próxima semana,
entre os dias 24 e 28.
Para uma programação
mais atrativa, a
coordenação da
graduação se preocupou
em propor temas de
interesse regional, que
serão debatidos em
palestras ministradas
por profissionais
conceituados.
Aplicabilidades Práticas
do Eletrocautério
nos Tratamentos
Estéticos, Tendências
de Maquiagem com Air
Brush, A Regulamentação
e a Criação do Conselho
Profissional dos
Esteticistas, Inovações
em Tratamentos Estéticos
e Estética do Corpo de
da Mente: Promovendo
Saúde e Qualidade de
Vida são os temas a serem
abordados. Também
haverá a 4ª Mostra
Científica, a exposição de
produtos e equipamentos
estéticos inovadores e o
jantar de comemoração
dos 15 anos da
graduação. “Elaboramos
uma programação
bem diversificada, com
assuntos que estão em
evidência na área”, atenta
a coordenadora do curso,
professora Claudia Mika.

Mais informações podem
ser obtidas pelo fone (44)
3621-2874 ou pelo e-mail
claudiamika@unipar.br.
Inscrições neste site, no
link Cursos e Eventos.
Libras O curso de
Pedagogia, Unidade
de Guaíra, realizou
uma aula bastante
dinâmica envolvendo
metodologias ativas.
Durante a disciplina
de Língua Brasileira
de Sinais, a professora
Luana Mostachio
orientou acadêmicos
do 1° ano num trabalho
de confecção de jogo
pedagógico para estudar
verbos. Segundo ela, a
ideia do jogo veio após
os acadêmicos terem
participado de alguns
conteúdos referentes
a verbos e o resultado
não podia ter sido outro:
muita aprendizagem e
diversão. Com propostas
inovadoras, o curso de
Pedagogia vai muito além
do que sua própria matriz
propõe. De acordo com
o coordenador, professor
José Ricardo Skolmovski,
muito mais que ensinar
conteúdos pedagógicos,
é levar o aluno a vivenciálos na prática, fazendo
com que perceba a
didática, as dinâmicas
lúdicas e as teorias e
práticas pedagógicas em
ação, dentro da própria
sala de aula.

O curso de Odontologia em Umuarama está
oferecendo vagas para pessoas que precisam de
prótese parcial (fixa e removível). Quem tem interesse
pode agendar atendimento no setor de triagem da
Clínica Odontológica, pelo telefone (44) 3621-2844.

MALHAÇÃO: VIDAS BRASILEIRAS – 17h45

Dandara fica revoltada. Marcelo acalma as meninas e encerra o debate. Tito, Kavaco e Garoto pensam
em soluções de trabalho para a família de Amanda.
Gabriela e Marcelo conversam sobre a situação da
escola. Hugo se declara para Dandara. Getúlio sugere
que Paulo e Marli convoquem Brigitte para ajudar
com as contas do Le Kebek. Hugo abre mão de sua
candidatura em favor de Dandara. Brigitte lamenta
que Getúlio seja o responsável pela multa aplicada ao
Le Kebek. Fabiana se preocupa com a aliança entre
Dandara e Hugo.

ORGULHO E PAIXÃO - 18h20

Briana revela a Lady Margareth que está viva, e
constata a sanidade da mãe. Cecília e Rômulo concluem que Josephine denunciou o casal à Justiça.
Luccino apresenta a estação móvel do café a Camilo,
Januário, Ernesto e o Barão. Elisabeta e Ema confortam Ludmila. Ofélia decide abrigar Susana e Petúlia, e
Lídia reprova a atitude da mãe. Dalva alerta Elisabeta
sobre a visita recebida por Lady Margareth. Julieta
pede Aurélio em casamento, e sugere que Camilo
também celebre sua união com Jane. Cecília e Rômulo
conseguem adotar o bebê oficialmente.

O TEMPO NÃO PARA – 19h30

Dom Sabino ameaça internar Marocas em um convento. Paulina confessa a Samuca que foi ela quem contou a Dom Sabino que o prédio da Samvita foi construído
em cima de sua fazenda. Marocas comunica a Betina que
rompeu com Samuca. Helen e Bento se beijam. Marino
avisa a Carmen que vai à Ilha Vermelha procurar as
joias de Cesária. Marocas garante a Samuca que não
se casará mais com ele. Marocas diz a Miss Celine que
Mariacarla foi generosa em acolhê-las em sua casa.
Marocas se surpreende ao encontrar Amadeu.

SEGUNDO SOL - 21h25

Roberval ameaça a família e garante que descobrirá quem o traiu. Karola tenta se unir a Rosa
contra Laureta. Selma e Doralice expulsam Maura
e Ionan de casa. Laureta flagra Ícaro e Rosa juntos.
Clóvis e Naná acreditam que Ionan está apaixonado
por Maura. Maura pede abrigo a Nice, que enfrenta
Agenor para apoiar a filha. Karola humilha Laureta
na frente de Valentim. Cacau implora para que Ícaro
deixe a casa de Laureta. Beto se apresenta para um
grande público ao lado de Valentim.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30

Mário, Gael e Benicio investigam o passado de Sr.
Pendleton pelo que ouviram e descobrem que Stella
significa Estrela. Os meninos querem saber quem
era Stella. Luísa diz para Poliana não chamar mais
Sr. Pendleton para jantar sem ela autorizar. Poliana
comenta que queria apenas que que o grande amor
da tia ficasse mais próximo. Luísa diz que o homem
jamais foi seu amor do passado e pede para Poliana
não se meter. Brenda e Raquel discutem na escola.
Nadine repete para Roger que acha que Sérgio é
amante de Joana e que Claudia sabe de tudo.

Viagem de amor

Igor Angelkorte e sua
namorada, a roteirista Sofia Maria, estão percorrendo o território brasileiro
de carro. O casal está na
estrada há cerca de dois
meses e documentam toda
a trajetória que é mostrada
no Youtube em seu canal.

O segredo de Gio
Ewbank

Giovanna Ewbank contou que o segredo do sucesso do seu casamento
com Bruno Gagliasso é que,
além de apaixonados, eles
são amigos e muito sinceros um com o outro. A atriz
não se esquece dos meses
que ficaram separados e
que o casal também tem os
seus desacordos, mas tudo
é resolvido rápido, na base
do diálogo e muita cumplicidade.

Aproveite que sua imagem está em
evidência para se promover. Cuide
da aparência e reforme o visual. Um
fato inesperado poderá fazê-lo mudar
de planos. Boa terça-feira para você.

Muito bom momento para a vida
social. Supere as criticas sobre o
seu desempenho; são produtos de
mágoas guardadas. Esforce-se para
manter um clima harmonioso em todos
os ambientes.

Hoje terá boas influências para vários setores de sua vida. Porém, no
romance, nem tudo vai ocorrer como
esperava. Não há meios de controlar
as pessoas e os fatos, por isso tome
cuidado.

Os planos mais ousados poderão
avançar um pouco mais hoje, e tudo
dependerá mais de seu desempenho
e da sua capacidade. Se tiver problemas, não se desanime, siga em frente!

O trabalho exige sua atenção integral.
Há muito ainda a fazer e a resolver antes que possa se desligar um pouco.
Conte com os amigos para enfrentar
uma situação familiar delicada.

Mantenha-se sempre cordial. A área
profissional poderá ser atingida. Os
resultados dependerão muito de sua
capacidade de adaptação. Prepare-se
para novidades no setor sentimental.

Os assuntos profissionais e financeiros estão favorecidos. Poderá ter
dificuldades na área sentimental,
podendo estar insatisfeito com seu relacionamento. Não banque o ditador.

No momento não é recomendado
atitudes ousadas, mas o dia será
bom para fazer contatos. Os assuntos
profissionais caminharão bem. Mas
cuidado para não assumir riscos.

O seu maior desafio agora é aceitar as
próprias limitações, sem fazer cobranças descabidas. O momento é muito
bom para tratar de seus interesses.
Não desista de seus objetivos.

Não alimente expectativas românticas
a respeito de um compromisso emocional, pois há chances de se frustrar.
Não se abale, dedique seu afeto e sua
atenção à família.

Pode confiar em sua intuição hoje,
ela estará muito afiada. Se você está
longe da pessoa amada, reforce as
juras de amor para acabar com a
insegurança do parceiro ou parceira.

Bom para expandir seus negócios.
Poderá descobrir novas formas de
ganhar dinheiro. Isole-se do clima
negativo no trabalho. Colabore com
todos, mas prefira ficar quieto, no
seu canto.
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ICONTRA
I
O ATLÉTICO TUCUMÁN

Grêmio volta à Argentina hoje para
evitar novo sufoco na Libertadores
O Grêmio inicia mais
um duelo contra argentinos nesta terça-feira (18),
às 21h45 (de Brasília), pela
Taça Libertadores da América. A equipe gaúcha encara o Atlético Tucumán,
no estádio José Fierro, em
Tucumán, tentando evitar
o sufoco da etapa anterior.
Nas oitavas de final,
o Grêmio foi derrotado
pelo Estudiantes fora de
casa por 2 a 1. Com isso,
precisou devolver o placar
em Porto Alegre, com o
gol da vitória marcado nos
acréscimos, para conquistar a vaga na disputa por
pênaltis.
Embora o grupo principal esteja descansado, já
que os titulares foram poupados na vitória sobre o Paraná Clube, no sábado (15),
o Grêmio tem problemas
no ataque. O time gaúcho
atuará sem um centroavante, pois Jael foi submetido

Equipe do Grêmio quer arrancar uma vitória hoje

a uma cirurgia no joelho
direito, e André tem uma
lesão na panturrilha da

perna direita. Thaciano e
Alisson disputam a posição.
Isso, porém, não abala

o técnico Renato Gaúcho,
que aposta no estilo na
experiência do atual cam-

peão da Libertadores. “O
Grêmio é um time que cresce bastante no momento
decisivo e encarna o espírito da competição. E são
nessas fichas que estou
apostando. Tenho confiança nos jogadores, e estamos
mais um ano brigando pelo
título da Libertadores.”
O Grêmio tem outras duas
alterações em relação ao
time que eliminou o Estudiantes. Na lateral direita, Léo Moura, que atuou
diante do Paraná, deixa
seu lugar para Leonardo.
No meio-campo, Jaílson
foi vendido para o Fenerbahce, da Turquia, e será
substituído por Cícero.
Nem mesmo o fato de
enfrentar um adversário
forte quando atua como
anfitrião preocupa Renato Gaúcho. Na primeira
fase, o Tucumán venceu
dois de suas três partidas
em casa. Nas oitavas de

final, fez 2 a 0 no Nacional
de Medellín, placar que
foi decisivo para levar
a melhor no confronto.
“É um time argentino,
tem garra, malandragem,
vontade, uma Bombonera
que é o estádio deles. Mas
meu grupo está preparado,
não vai começar a decidir
agora, está acostumado
a decidir, jogar jogos importantes com casa cheia,
seja em Porto Alegre ou
na casa do adversário. As
dificuldades, em se tratando de uma Libertadores,
de um time argentino, são
normais. Mas estamos
preparados para isso.”
A partida de volta está
marcada para o dia 2 de
outubro, na Arena do Grêmio. O vencedor desse
confronto encara nas semifinais o ganhador do
duelo argentino entre Independiente e River Plate.
(Folhapress)

2ª Copa de Futsal de Alto
Paraíso atingiu objetivos

Umuarama larga com derrota nas
semifinais do Amador regional

Alto Paraíso – A grande
final da 2ª Copa de Futsal de
Alto Paraíso foi realizada na
semana anterior. O evento da
Prefeitura Municipal foi feito
em parceria com o Departamento de Esportes e com a
Paraíso Esporte. O primeiro
jogo foi a disputa de 3º e 4º
Lugar entre Pátio F.A. x Os
Universitários, o resultado
ficou empatado 3 x 3. Mas o
Pátio F.A ganhou o primeiro
jogo e precisava apenas
de um empate, garantiu o
terceiro lugar.
O jogo da final foi entre
a equipe Juventude x Garagem de Barcos Marangoni,
reunindo grande público
para prestigiar o evento que
estava vibrando e torcendo.
Na primeira partida a Garagem venceu pelo placar de 6
x 5, dependia apenas de uma
empate para levar o título da
Copa Futsal. A equipe Juventude correu atrás do prejuízo,
venceu o jogo pelo placar de
6 x 3, e levou a disputa para
os pênaltis e venceu também
pelo placar de 4 x 2 garantindo o título de campeão da 2ª
Copa Futsal de Alto Paraíso.
O primeiro colocado levou
troféu, medalhas e prêmio
em dinheiro no valor de R$
300. O segundo colocado
também levou troféu, medalhas e prêmio em dinheiro,
no valor de R$200. O terceiro
lugar foi parabenizado e
também com troféu, medalhas e prêmio em dinheiro de
R$100. Os destaques foram

A equipe do Umuarama,
que vinha embalada, foi surpreendida pelo Comercial de
Moreira Sales domingo à tarde
no estádio Lúcio Pipino e perdeu por 3 X 1. O segundo jogo
será em Moreira e o Umuarama terá de reverter o placar
para se classificar à final. No
outro jogo, com o apoio da
torcida, a equipe de Tuneiras
do Oeste que é atual campeã
da competição também obteve
uma boa vantagem ao vencer
Ubiratã por 3 a 0.
Os jogos de volta serão no
próximo domingo.
O Super Campeonato

Regional de Futebol Amador é promovido pela Liga
de Goioerê. PREMIAÇÃO
Uma grande atração da

Umuarama Futsal

Organizadores do evento com as equipes e também com o time campeão
da competição

para Leandro, da equipe Juventude, que ganhou o título
de goleiro menos vazado. Já
o melhor artilheiro da competição foi José Higor, que
marcou 16 gols pela equipe
da Juventude.
O Chefe da Divisão de
Esporte e Lazer, Marcelo
Eduardo, disse que a Copa
de Futsal foi repleta de

alegria e diversão. “Mais
que partidas de futsal, no
campeonato levamos muita
diversão para quem joga,
mas também para quem
fica nas arquibancadas e
torce pelos times. Por isso,
agradeço toda a população
por vir acompanhar os jogos
e aproveitar o momento de
lazer”, destacou Marcelo.

Atlético-MG pode ser punido por
cantos homofóbicos em clássico
O Atlético-MG poderá ser
punido pelos cânticos homofóbicos de parte de sua
torcida no clássico contra o
Cruzeiro, disputado neste domingo (16), pela 25ª rodada do
Campeonato Brasileiro, e que
terminou empatado em 0 a 0.
“Ô cruzeirense, toma cuidado, o Bolsonaro vai matar
veado”, cantaram alguns atleticanos nas arquibancadas do
Mineirão, citando o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL).
Não há no CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva)
nenhum artigo que determine

A equipe do Umuarama agora precisar vencer fora

punição por homofobia. A palavra “homofobia”, inclusive,
nem é citada nas 301 páginas
do código.
Contudo, a Procuradoria
do STJD (Superior Tribunal
de Justiça Desportiva) estuda
solicitar a abertura de um
inquérito para avaliar uma
punição ao clube mineiro. Com
base em casos similares que a
entidade investigou recentemente, a punição seria incluída
no artigo 243-G do CBJD, que
pune atos discriminatórios.
“Praticar ato discriminatório,
desdenhoso ou ultrajante,

relacionado a preconceito em
razão de origem étnica, raça,
sexo, cor, idade, condição de
pessoa idosa ou portadora de
deficiência”, diz o artigo.
No parágrafo 2º do 243-G,
o código informa que “a pena
de multa prevista neste artigo
poderá ser aplicada à entidade
de prática desportiva cuja
torcida praticar os atos discriminatórios nele tipificados,
e os torcedores identificados
ficarão proibidos de ingressar
na respectiva praça esportiva
pelo prazo mínimo de setecentos e vinte dias.”

O Umuarama já se classificou para as
Oitavas de Final do Paranaense da chave Ouro
mas a vitória de sexta-feira por 4 X 0 diante do
Toledo foi muito importante para o time. Agora,
o Umuarama está em 7º lugar e pode subir para
5º se vencer os 2 jogos em casa que ainda restam para acabar a fase de pontos corridos. Os
goleadores da partida foram Du, Foguinho, Max
e o Pirulito O time volta à quadra nesta terçafeira no Amário Vieira contra o Foz Cataratas
a partir das 20:30. A diretoria e os jogadores
pedem para a torcida continuar colaborando
com o time dando força para a equipe.

competição é premiação em
dinheiro. A equipe campeã
levará uma premiação de R$
35 mil, a vice R$ 8.000,00.

CHEVROL
CHEVROLET
ET
CELTA 1.0 2012

04 portas, prata, copmpleto.
R$ 24.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CORSA SEDAN
CLASSIC 09/10

Prata, trava, alarme, R$
17.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MERIVA 1. 8
07/07

Flex, completo. R$ 21.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

MERIVA
PREMIUM

12/12. Branca, completa,
único dono, R$29.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

MONZA LSE 1.8
1992

02 portas, preto. R$ 7.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /9
9976-0563.

S10 2.4
FLEX 15/16
ADVANTAGE

Dupla, prata, completo,
40.000 original, R$ 72.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/9
9976-0563.

S10 ADVANTAGE
06/06

Duplo, prata, flex,
30.000Mkm, e R$ 32.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

S10 COLINA 4X4
06/06
Preta, diesel, R$ 48.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

VECTRA 2.0 GLS
96/97
Cinza, completo. R$
12.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 /9 9976-0563.

VECTRA
ELEGANCE
10/11

Preto, completo, manua, R$
32.000,00l. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

ZAFIRA
ELEGANCE
04/05

Preta, flex, 07 lugares,
completa. R$ 22.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/9 9976-0563.

FIATFIAT
PALIO FIRE
14/14

Branco, 02 portas, completo,
airbag duplo. R$ 22.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

STRADA 1.8 CD
15/15

03 portas, vermelho,
automático. R$ 55.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

STRADA
ESTENDIDA 1.4

Cinza, 11/12, Working. R$
29.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

UNO 1.0 10/11

Mille Way Economy, branco,
placa A, 4 portas, flex, ótimo
estado de conservação,
particular, com alarme e
trava .R$ 15.500. Vendo
ou troco por moto titan ou
bis (44) 9825-1556

UNO EP 96/96

Bordo, trava,02 portas.
R$ 7.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO EP 96/96

02portas,
vermelho,
mais vidro. R$ 7.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

UNO VIVAVE
13/13

Branco, 02 portas, completo,
airbag. R$ 21.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

UNO WAY 1.0
14/15

Branco, completo. 80.000Mkm.
R$ 33.000,00. Fones: (44)
3622-3292 /

UNO WAY 13/13

Prata, 04 portas, ar, vidros,
trava. 40.000Mkm, R$
24.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

FORD
FORD
FORD KÁ 1.0
10/10

Prata, completo. R$
17.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

KÁ 1.0 2009

Carros

ano	cor

opcionais

valor		

classic 1.0 ls

11/12

branco

aq, te, al, dsb

r$ 21.900,0

celta 1.0 lt

13/14

branco

completo

r$ 24.900,00

branco

completo

r$ 35.900,00

Flex, 02 portas, prata. R$
14.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

onix 1.0 ls

15/15

ONIX 1.0 LT	

16/17	BRANCO	COMPLETO	R$ 42.900,00

RANGER XLS
14/14

onix 1.0 lt

17/17

branco

completo

r$ 43.900,00

onix 1.0 lt

17/17

branco

completo

r$ 43.900,00

onix 1.4 lt

15/16

preto

completo

r$ 42.900,00

ONIX 1.4 LTZ

14/15	BRANCO	COMPLETO	R$ 42.900,00

onix 1.4 effect

15/16

branco

completo

r$ 43.900,00

prisma 1.0 joy

16/17

preto

completo

r$ 41.900,00

Preto, completo. R$
33.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

SPIN 1.8 LT	

15/16	PRATA	COMPLETO	R$ 43.900,00

CIVIC LXS 12/13

COBALT 1.4 LTZ

12/13	PRETO	COMPLETO	R$ 36.900,00

COBALT 1.8 LTZ

14/15	BRANCO	COMPLETO	R$ 46.900,00

COBALT 1.8 ELITE	

17/18	PRATA	COMPLETO, AUT, COURO	R$ 64.900,00

cruze sedan lt

14/15

branco

completo, aut, couro

r$ 64.900,00

cruze sedan lt

15/15

prata

completo, aut, couro

r$ 62.900,00

cruze sedan ltz i turbo

16/17

preto

completo, aut, COURO	

r$ 89.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO	

16/17

prata	COMPLETO, AUT, COURO	R$ 93.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO	

16/17	PRATA	COMPLETO, AUT, COURO, 12.000KM	R$ 96.900,00

cruze sport6 ltz ii turbo

16/17

TRAILBLAZER LTZ V6

15/15	PRETA	COMPLETO, AUT, COURO, 7L.	R$ 104.900,00

TRAILBLAZER LTZ V6

14/15	BRANCO	COMPLETO. AUT, COURO, 7L	R$ 109.900,00

TRAILBLAZER LTZ V6

16/17	CINZA	COMPLETO, AUT, COURO, 7L.	R$ 137.900,00

Preta, dupla, 4X4, R$
85.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

ROYALE 1992

Prata, completo. R$ 6.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
AZERA 08/09

Preto, automático, completo.
R$ 53.000,00. Fones: (44)
3622-3292/9 9976-0563.

COROLLA GLI
10/11

Prata, banco de couro, R$
46.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HILUX SR13/13

Branca, automática, completa.
R$ 73.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HILUX SRV
06/06

Prata, automático, completo.
R$ 68.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

HILUX SRV
10/10

Prata, automática. R$
88.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

HILUX SW4
08/08
Prata, completa, interna
caramelo, 150.000 km.
R$ 88.000,00. Fone: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

vermelho

completo, aut, COURO, TS.

r$ 98.900,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ DIESEL	 17/18	PRETA	COMPLETO, AUT, COURO, 7L, KM3.200	R$ 189.900,00

HILUX SW4
V09/09

Preta, 07 lugares, 90.000Mkm.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

RENAULT
SANDERO
STEPWAY 12/12

Prata, completo, airbag
duplo. R$ 33.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
CROSSFOX
07/08

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

GOL 1. 0 14/15
TRENDLINE

Prata, completo, 40.000Mkm,
R$ 32.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOL 1.0 06/07

Chumbo, flex, 02 portas, flex,
R$ 14.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CHEVROLET
S10 2013 Diesel lt 4x4 completa jogo de rodas pneus
novos r$ 89.900,00
Tracker LT automática ano 2016 prata pneus
novos unica dona baixo km R$68.900.00
Cruze lt 2015 pta aut. 63.000,00 (Financia 100%)
S-10 Tornado 2005 Cabine Dupla. Prata 2.8 diesel.
Completa. Revisada! R$ 58.900,00
Spin ltz 2013 completa unico dono baixo km R$
43.000,00 (Finacia 100%)
Onix 2015 branco 1.4 Lt mylink opcionais do ltz
41.900(Financia 100%)
S-10 DLX 2.8 diesel mwm, 2001 verde completa
+bancos couro, R$ 39.990,00
S10 advantage 2007 flex completa R$ 36.800,00
Classic 2015 ls cinza 1.0 Comp. Airbag abs R$
28.500,00 (Financia 100%)
Agile 2011/2012 preto 1.4 Completo R$ 28.000,00
Montana ls 2013 /2014 completa branca R$
27.500,00
Celta lt 2016 1.6 Baixo km R$ 27.900,00 (Financia
100%)Classic ls 1.0 Basico prata R$ 20.000,00(Financia100%)
Corsa Hatch 1.4 basico 2010 20.800
S10 pta 2000 gasolina cs completa R$20.000,00
Corsa Sedan 2004 cinza 1.0 basico r$ 14.300,00
Vectra ano 2000 azul metalico completo R$14.500,00
Ford
Fiesta 1.6 Prata 1.6 Completo R$ 28.500,00
Fiesta Hatch 2010/2011 1.0 branco menos ar R$
22.900,00

GOL 1.0 99/00

02 portas, branco, 04 pneus
novos, R$ 10.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

GOL 1.0 TREND
09/10

Prata, 04 portas, prata,
completo, R$ 20.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

GOL 1.6 G5
08/09

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

VolksWagem
Fox 1.6 Branco completo 38.500 (Financia 100%)
Voyage 2014 1.6 Completo 1ºdono R$ 35.500,00
(Financia 100%)
Parati 99 completa R$ 14.800,00
Parati 2 portas 98 cinza completa R$ 14.500,00
Gol g31.6 Branca direçao 4 portas R$ 13.800,00
Gol G3 1.0 Prata alcool 8v rodas trava alarme desem.Traseiro R$ 13.000,00 Gol prata 2004 4p basico
R$13.000,00
Santana 96 bordo R$ 6.900,00
Fiat
Strada 2013 Cd 1.4 working branca R$ 42.000,00
Kia Sorento 2005 automatico gasolina completo
R$ 37.000,00
Strada Working 2015 preta cs completa R$ 36.800,00
Palio 2012 celebration prata 4 portas pneus novos
R$ 23.500 (Financia 100%)
Strada cs 2010 branca basica R$ 22.500,00
PALIO elx 1.0 bege 2004 limp desemb. ar quente
R$ 15.500,00
toyota
Corolla Xei 2004 cinza couro bem conservado R$
28.800,00
Hillux 2010 prat srv completa 4x4 R$ 90.000,00
Mitsubishi
Pajero TR4 completa ano 2010 4pneus novos
R$42.000.00

GOL TREND 1.6
11/12

Prata, completo, 04
portas. R$ 23.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

GOLF 1.6
11/11

Prata + teto. 48.000Mkm,
R$ 43.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.

GOLF 1.6
12/13

Branco+ teto, 60.000Mkm,
R$ 45.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

KOMBI LOTAÇÃO
1.4 11/12

Branca, flex, seminova, R$
31.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

PARATI 1.6
09/10
Completa, branca. R$
22.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO 1.6
00/00

Azul, completa. R$
14.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO
SUPERSURF
05/05

Prata, direção, trio. R$
18.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MOTOS
MOTOS
CB300
10/10

Preta, R$ 5.300,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

FAN 125
18/18

Preta, R$ 7.500,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

VENDO OU
TROCO

Preta, completa, R$
8.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

Suzuki SRAD 750 ano

CBX TWISTER
07/07

tratar pelo telefones: (44)

S-10 CD 2.4 EXECUTIVE – FLEX – 2011 – branca, cabine dupla, completa, ótima conservação. R$ 48.000,00
RANGER XLS 3.2 4X4 AUT. CD – DIESEL – 15/16
– prata, automática, cabine dupla, pneus BF novos,
completa, impecável. R$ 107.000,00
COROLLA GLI 1.8 AUT. – FLEX – 11/12 – prata, automático, bancos em couro, airbag, abs, completo. R$ 53.000,00
CRUZE SEDAN LT 1.4 TURBO AUT. – FLEX – 16/17
– preto, airbag, abs, automático, bancos em couro,
completo. 14.385 Km. R$ 81.500,00
CRUZE SEDAN LT 1.8 AUT. – FLEX - 15/16 – prata,
airbag, abs, automático, bancos em couro, completo.
R$ 68.000,00
ONIX JOY 1.0 – FLEX – 2018 – branco, airbag, abs,
completo, único dono.
4.560 Km
R$
38.500,00
ONIX LT 1.0 – FLEX – 2015 – branco, airbag, abs,
mylink, completo. R$ 37.000,00
ONIX LTZ 1.4 – FLEX – 14/15 – preto, airbag, abs,
rodas, mylink, completo. 25.000 Km
R$ 42.500,00
ONIX LTZ 1.4 – FLEX – 14/15 – branco, airbag, abs,
mylink, completo. R$ 42.500,00
ASTRA HB ADV. 2.0 – FLEX – 08/09 – prata, 4 portas,
ar cond., dir. hid., vidros e travas elétricas, alarme,
rodas e som. R$ 27.000,00
CELTA 1.0 – GAS. – 02/03 – prata, 4 portas, ar cond.,
travas elétricas e alarme. R$ 14.500,00
CITY EX 1.5 AUT – FLEX - 13/14 – branco, automático,
airbag, abs, bancos em couro, completo, única dona,
31.000 Km. R$ 51.000,00
CIVIC EXS 1.8 AUT. – FLEX – 2012 – cinza, automático,
airbag, abs, bancos em couro, teto solar, multimídia e
câmera de ré, pneus novos, completo. R$ 57.500,00
CIVIC LXS 1.8 AUT. – FLEX – 2009 – preto, automático,

1996, troco por carro. R$
13.000,00. Interessados
9856-5632 / 9 8403-8010

CAMINHO
CAMINHÕES
ES
MERCEDES
BENZ 113
TRUCADO

Baú para sofá, turbinado,
hidráulico, branco. R$
70.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

VW 142010
TANQUE
ANO 90

Vermelho, tanque A94,
03 bocas. R$ 57.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

airbag, abs, completo. R$ 38.500,00
CROSFOX 1.6 – FLEX – 15/16 – vermelho, airbag, abs,
som original, completo, único dono. R$ 53.500,00
ZAFIRA ELEGANCE 2.0 AUT. – FLEX – 10/11 – prata,
7 lugares, completa. R$ 35.000,00
FOX PRIME 1.6 – FLEX – 2012 – preto, airbag, abs,
rodas, completo. R$ 32.000,00
GOL G6 1.0 TREND – FLEX – 2014 – prata, 4 portas,
airbag, abs, completo. R$ 30.000,00
GOL G6 1.6 RALLYE – FLEX - 13/14 – branco, 4 portas,
airbag, abs, completo. R$ 38.500,00
GOL G6 1.6 TREND – FLEX – 12/13 – branco, 4 portas,
airbag, abs, dvd, completo. R$ 30.000,00
FIESTA HB 1.0 – FLEX – 13/14 – branco, airbag, abs,
completo. R$ 25.000,00
FIESTA HB CLASS 1.6 – FLEX – 10/11 – prata, ar cond.,
dir hid., vidros e travas elétricas, alarme, som. R$ 23.500,00
FIESTA SEDAN 1.0 - FLEX – 07/08 – prata, ar cond.,
dir. hid., vidros e travas elétricas, alarme. R$ 19.500,00
PALIO SPORTING 1.6 – FLEX – 13/14 – branco, 4 portas,
airbag, abs, completo. R$ 37.500,00
PALIO FIRE 1.0 – GAS. – 2003 – branco, 4 portas, alarme, travas elétricas, limpador e desembaçador traseiro.
R$ 12.000,00
UNO MILLE EX 1.0 – GAS. – 2000 – cinza, 4 portas,
ar cond., vidros e travas elétricas.
R$ 10.800,00
STRADA WORKING 1.4 CS – 14/15 - branca , cabine
simples, airbag, abs, completa.
R$ 35.000,00
SAVEIRO CROSS 1.6 CD - 14/15 – branca, cabine dupla,
airbag, abs, bancos em couro, completa. R$ 55.000,00
SAVEIRO SUPER SURF 1.8 – FLEX - 06/07 – preta,
completa. R$ 24.500,00
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ABDON
IMÓVEIS

Foto Ilustrativa

Foto Ilustrativa

CAMINHÃO MB 1513, ANO/MODELO 1976/1976,
VERMELHA COM BAÚ DE 10,50 MTS, TOCO,
TURBINADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA - ENTRADA DE R$ 20.000,00 + 36 VEZES DE.
CAMINHÃO MB 1113, ANO/MODELO 1974/1974,
BRANCA COM BAÚ DE 10,50 MTS, TOCO, TURBINADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA - ENTRADA
DE R$ 17.000,00 + 36 VEZES.
CAMINHÃO MB 1113, ANO/MODELO 1976/1976,
AZUL COM BAÚ DE 10,50 MTS, TRUCADO, TURBINADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA – ENTRADA
R$ 20.000,00 + 36 VEZES.
TERRENO RESIDENCIAL – BOA TOPOGRAFIA,
COM ÁREA DE 267,75 M2, PARQUE RESIDENCIAL VIENA III – R$ 60.000,00.
DIVERSOS
DIVERSOS
VENDO CAMA
DE FRANGO

Adubo orgânico de alta
qualidade. Fones: (44)
98402-5070.

CASAS
CASAS
ABDON
IMÓVEIS

Residência de alvenaria
com área construída de
150m², contendo suite, 2
quartos, sala com pé direito
duplo, cozinha planejada,

acabamento de alto padrão
com aquecedor solar em
todos os pontos d’água,
ar condicionado em todos
os quartos, home-theater
feito sob medida, armários,
balcões e box de blindex
em todos os banheiros,
garagem para 2 carros
grandes, churrasqueira e
lavanderia, localizada na
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama/PR. Valor R$
550.000,00. Para mais
informações, Entre em
contato com a Abdon
Imóveis pelos fones:
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Residência de alvenaria
com área construída de
255.89m², sendo 1 suíte, 02
quartos (contendo moveis
planejados em todos os
quartos) sala de estar ,
sala de jantar e cozinha
planejada, nos fundos contém
uma edícula com 1 quarto
e banheiro, piscina. Terreno
com área total de 450m²,
localizado no lote n° 18
quadra n°26 do Parque
Cidade Jardim, Umuarama/
PR. Valor R$ 750.000,00.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos

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

fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Residência de Alvenaria
laje, com área construída
de aproximadamente de
69,47m² sendo área total do
terreno 205,05m², contendo
3 quartos, sala, cozinha

(cozinha planejada, 2 ar
condicionados), bwc planejado,
Situada no Condomínio Royal
Residence, n° 2806, casa
12-A, Umuarama/PR. Valor
R$ 220.000,00. Para mais
informações, Entre em contato
com a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

Residência de alvenaria
laje, com área construída
215m², área total do terreno
de 290,40m² sendo
(12.10x24), contendo 1
suíte máster, 2 quartos,
sala com pé direito duplo,
cozinha conjugada com
espaço gourmet, bwc,
lavanderia e garagem
para 3 carros. Localizada
na Rua Colorado, Parque
Residencial
Gavea,
Umuarama/PR. Valor R$
750.000,00. (Obs: todos
os moveis planejados
ficaram na residência
e todos os quartos
com ar condicionado e
cortinas. Troca por sitio
de igual ou menor valor).
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Residência de alvenaria
com área total do terreno
192m², área construída
128m², contendo 1 suíte, 2
quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, despensa e 2
vagas de garagem, imóvel
com moveis embutidos
em todos os quartos,
cozinha e lavanderia
com armários embutidos,
luminárias armários e
balcões de banheiro ,
cortinas e persianas, ar
condicionados em todos
ambientes e sistema de
segurança com câmeras e
cerca elétrica. Constituído
pelo lote de terras n°6-B,
da subdivisão do lote n°6,
da quadra n°9, localizada
na Rua Amaro Tavares n°
2191, Jardim Imigrantes
na cidade de Umuarama/
PR. Obs: permuta-se por
cavalo mecânico simples ou
engatado com carreta ou
bitnem, preferencialmente
Scania. Valor R$ 470.000,00.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ALUGA-SE
RESIDÊNCIA

Em alvenaria, contendo
UM quarto, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e área de frente.
SEM GARAGEM PARA
VEÍCULO. Situada na

Rua Marabá nº 3.658
(Fundos). Preço: R$
390,00 + Seguro contra
incêndio. CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 9 8447-7510Oi 9 8452-1900-whats e
agende sua visita.

ALUGA-SE
SOBRADO

Com uma suíte, dois quartos,
sala, cozinha, banheiro
social, banheiro de serviço,
despensa, lavanderia e
área de frente servindo
como garagem. Situado
na Rua Gralha Azul nº
4.753 – Jardim social.
(frente ao batalhão da
polícia militar e próx. ao
ginásio de esportes). Preço a
consultar. CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 99894-0757-tim
98447-7510-wats e agende
sua visita.

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

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

VENDE-SE
FRENTE A
ESCOLA RUI
BARBOSA

RESIDÊNCIA
EM
ALVENARIA/MADEIRA,
contendo três quartos,
banheiro social, banheiro
de serviço, cozinha, sala,
copa, despensa, garagem
para 2 veículos. Com área
total construída de 131.00
metros (não averbado).
Com terreno medindo
377.25m²(15.00 x 25.15).
Situado na Rua Amadeu
Borges de Melo nº 701, PQ
Daniele. Ótima localização,
próximo CMEI e frente escola
Municipal Rui Barbosa.
Obs: Estuda veículo e/
ou imóvel como parte de
pagamento. PREÇO: R$
220.000,00. Ligue: (44)
3624-1500 (44) 9 8455-3690
whats e agende sua visita

VENDE-SE
PROX. UNIPAR
SEDE

PREÇO A CONSULTAR.
RESIDÊNCIA EM MADEIRA,
desocupada. Situada
na Rua José Honório
Ramos esquina com a
Rua Jandaia, com área
total de 266 m² ( sendo
14,00m de frente por
19,00m de profundidade.
CRECI J-5555. Ligue: (44)
9 8452-1900 whats –oi
(44) 9 9894-0757-tim e
agende sua visita.
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Airton Queiroz Silva - Leiloeiro Público Oficial - Mat. 590 / Jucepar

LEILÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL DE UMUARAMA - PR - SEGUNDA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE UMUARAMA - PR

Data do 2º Leilão:

Informações, Dúvidas, Detalhes, Visitação e Editais:

26/setembro/2018 às 14:00 horas

44-99907-8268 / 41- 99991-9477 / 41-3354-5608

www.leiloeiroqueiroz.com.br

IMPORTANTE
- PARCELAMENTO EM ATÉ 30 PARCELAS MENSAIS, COM ENTRADA DE NO
MÍNIMO 25% DO VALOR DA ARREMATAÇÃO OU À VISTA (CONSULTE ANTES DO LEILÃO)

Leilão Presencial

LOCAL: Auditório do Hotel Caiuá - Avenida Presidente Castelo Branco, 3745 – Centro - Umuarama – PR.
FORMAS DE PAGAMENTO: PARCELADO OU À VISTA

- PARCELAMENTO EM ATÉ 30 PARCELAS MENSAIS, COM ENTRADA DE NO MÍNIMO 25% DO VALOR DA ARREMATAÇÃO OU À VISTA.
- CONSULTE AS CONDIÇÕES DO PARCELAMENTO, BEM ANTES DO LEILÃO, ENTRANDO EM CONTATO COM O LEILOEIRO.

- MODELO DE PROPOSTA PARCELADA A SER PREENCHIDA E PROTOCOLADA ANTECIPADAMENTE
NO RESPECTIVO JUÍZO (bem antes do Leilão), ENCONTRA-SE NO SITE ACIMA. www.leiloeiroqueiroz.com.br

OBSERVAÇÕES:
- O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá
apresentar proposta por escrito (BEM ANTES DO LEILÃO), a ser analisado pelo Juízo.
- As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de
pagamento do saldo, garantido por hipoteca do próprio bem imóvel e garantido por caução idônea quando se tratar de bem móvel.
- A apresentação da proposta não suspende o leilão.

- A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.
- A comissão do leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação.
- 01 - IMÓVEL COM ÁREA DE 4.990,00 M², NA AVENIDA TIRADENTES, PRÓXIMO A PR-323 E A AUTORAMA,
EM REGIÃO COMERCIAL DE UMUARAMA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 1.787,00 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA

- 04 E 05 - SEIS IMÓVEIS DO JARDIM SÃO CAETANO, PRÓXIMOS A ZAELI ALIMENTOS, PRÓXIMO À SAÍDA DA CIDADE PARA GUAÍRA, EM UMUARAMA
- 06 - IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE TERRENO DE 39.211,64 M² APROXIMADAMENTE, COM FRENTE DE 203 METROS PARA A PR 323 (NA MARGINAL),
CONTENDO 04 BARRACÕES E OUTRAS BENFEITORIAS, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 8.460,43 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, NO PARQUE INDUSTRIAL I, EM UMUARAMA
- 07 - DOIS IMÓVEIS DO LOTEAMENTO PARQUE METROPOLITANO, PRÓXIMOS A LIGAÇÃO DO TREVO DE MARIA HELENA AO TREVO DE MARINGÁ
- 09 - IMÓVEL DO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DAS JABOTICABEIRAS - 10 - VEÍCULO GM/CORSA MILENIUM, ANO/MODELO 2001/2002 - VERIFIQUE!

LOTE 01
IMÓVEL COM ÁREA DE 4.990,00 M², NA AVENIDA TIRADENTES,
PRÓXIMO A PR-323 E A AUTORAMA, EM REGIÃO COMERCIAL DE
UMUARAMA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 1.787,00 M² DE ÁREA
CONSTRUÍDA
Lote de terras sob n° 7F-4/A3, da Gleba nº 14-Figueira, Colônia Núcleo Cruzeiro,
com área total de 4.990,00 m². Demais características constantes da Matrícula n°
2.715 do 2° CRI de Umuarama. Benfeitorias: 01 - Uma edificação comercial em
alvenaria, com área total de 829,44 m², com piso em cerâmica, portas em blindex
em bom estado de conservação, com forro de isopor. 02 - Uma oficina em
alvenaria, com área de 562,48 m², com piso em concreto, em bom estado de
conservação. 03 - Um mezanino em alvenaria com piso em cerâmica, com 93,60
m² e uma garagem em alvenaria, com piso em concreto, com 302,04 m²,
totalizando 395,64 m², em regular estado de conservação. Está servido de todos os
melhoramentos públicos existentes, como pavimentação, energia elétrica,
saneamento básico, internet, rede de esgoto e outros. Observação: Venda Ad corpus.
Autos: 9276-20.2011.8.16.0173 CS.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 3.035.000,00

LOTE 04
SEIS IMÓVEIS DO JARDIM SÃO CAETANO, PRÓXIMOS A ZAELI
ALIMENTOS, PRÓXIMO À SAÍDA DA CIDADE PARA GUAÍRA, EM
UMUARAMA
04.1 - Lote de terras sob n° 27 da Quadra nº 25, do Jardim São Caetano, com área de
364,77m² nesta cidade. Demais características constantes da Matrícula n° 20.632 do 2° CRI
de Umuarama. Observação: Venda Ad corpus.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 25.000,00
04.2 - Lote de terras sob n° 22 da Quadra nº 25, do Jardim São Caetano, com área de
363,36 m² nesta cidade. Demais características constantes da Matrícula n° 20.679 do 2°
CRI de Umuarama. Observação: Venda Ad corpus.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 26.500,00
04.3 - Lote de terras sob n° 32 da Quadra nº 24, do Jardim São Caetano, com área de
386,62 m² nesta cidade. Demais características constantes da Matrícula n° 35.194 do 2°
CRI de Umuarama. Observação: Venda Ad corpus.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 25.000,00
04.4 - Lote de terras sob n° 25 da Quadra nº 25, do Jardim São Caetano, com área de
360,00 m² nesta cidade. Demais características constantes da Matrícula n° 37.738 do 2°
CRI de Umuarama. Observação: Venda Ad corpus.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 27.500,00
04.5 - Lote de terras sob n° 11 da Quadra nº 36, do Jardim São Caetano, com área de
360,00 m² nesta cidade. Demais características constantes da Matrícula n° 38.700 do 2°
CRI de Umuarama. Observação: Venda Ad corpus.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 25.000,00
04.6 - Lote de terras sob n° 13 da Quadra nº 36, do Jardim São Caetano, com área de
360,00 m² nesta cidade. Demais características constantes da Matrícula n° 37.722 do 2°
CRI de Umuarama. Observação: Venda Ad corpus.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 25.000,00
Considerações: Os imóveis estão localizados no mesmo bairro, em geral possuem
características semelhantes, no entanto particularidades foram levadas em conta na
atribuição do valor, estão próximos a Zaeli Alimentos, próximo à saída da cidade para
Guaíra. Estão servidos de todos os melhoramentos públicos existentes, energia elétrica,
saneamento básico, internet, rede de esgoto e outros. Não possuindo benfeitorias. Autos:
2456-19.2010.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo Total no 2º Leilão: R$ 154.000,00

LOTE 05
SEIS IMÓVEIS DO JARDIM SÃO CAETANO, PRÓXIMOS A ZAELI
ALIMENTOS, PRÓXIMO À SAÍDA DA CIDADE PARA GUAÍRA, EM
UMUARAMA
05.1 - Lote de terras sob n° 27 da Quadra nº 25, do Jardim São Caetano, com área de
364,77m² nesta cidade. Demais características constantes da Matrícula n° 20.632 do 2° CRI
de Umuarama. Observação: Venda Ad corpus.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 25.000,00
05.2 - Lote de terras sob n° 22 da Quadra nº 25, do Jardim São Caetano, com área de
363,36 m² nesta cidade. Demais características constantes da Matrícula n° 20.679 do 2° CRI
de Umuarama. Observação: Venda Ad corpus.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 26.500,00
05.3 - Lote de terras sob n° 32 da Quadra nº 24, do Jardim São Caetano, com área de
386,62 m² nesta cidade. Demais características constantes da Matrícula n° 35.194 do 2° CRI
de Umuarama. Observação: Venda Ad corpus.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 25.000,00
05.4 - Lote de terras sob n° 25 da Quadra nº 25, do Jardim São Caetano, com área de
360,00 m² nesta cidade. Demais características constantes da Matrícula n° 37.738 do 2° CRI
de Umuarama. Observação: Venda Ad corpus.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 27.500,00
05.5 - Lote de terras sob n° 11 da Quadra nº 36, do Jardim São Caetano, com área de
360,00 m² nesta cidade. Demais características constantes da Matrícula n° 38.700 do 2° CRI
de Umuarama. Observação: Venda Ad corpus.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 25.000,00
05.6 - Lote de terras sob n° 13 da Quadra nº 36, do Jardim São Caetano, com área de
360,00 m² nesta cidade. Demais características constantes da Matrícula n° 37.722 do 2° CRI
de Umuarama. Observação: Venda Ad corpus.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 25.000,00
Considerações: Os imóveis estão localizados no mesmo bairro, em geral possuem
características semelhantes, no entanto particularidades foram levadas em conta na
atribuição do valor, estão próximos a Zaeli Alimentos, próximo à saída da cidade para
Guaíra. Estão servidos de todos os melhoramentos públicos existentes, energia elétrica,
saneamento básico, internet, rede de esgoto e outros. Não possuindo benfeitorias. Autos:
3094-76.2015.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo Total no 2º Leilão: R$ 154.000,00

LOTE 06
IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE TERRENO DE 39.211,64 M²
APROXIMADAMENTE, COM FRENTE DE 203 METROS PARA A PR 323
(MARGINAL), CONTENDO 04 BARRACÕES E OUTRAS BENFEITORIAS,
TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 8.460,43 M² DE ÁREA
CONSTRUÍDA, NO PARQUE INDUSTRIAL I, EM UMUARAMA
a) Lote n° 14-M-1, da subdivisão do lote nº 14-M, este da subdivisão do lote nº 14
da Gleba nº 12-Jaborandi, da Colônia Núcleo Cruzeiro, Município de Umuarama,
com a área de 1,84 hectares. Demais características constantes da Matrícula nº 3.857
do 1º CRI de Umuarama.
b) Lote “E-1”, da subdivisão do lote “E”, este da subdivisão do lote nº 14-K/14/LRemanescente, da subdivisão dos lotes nºs 14-K e 14- L, estes da subdivisão do lote
nº 14, da Gleba 12-Jaborandi, da Colônia Núcleo Cruzeiro, Município de
Umuarama, com área de 20.811,64 m². Demais características constantes da Matrícula
nº 23.074 do 1º CRI de Umuarama. Os terrenos possuem área total de 39.211,64 m².
Considerações: Constatou-se que o imóvel se encontra locado, em parte, à empresa
Toninato Uniformes Profissionais e EPI'S. Constatou-se ainda que a residências

existentes na propriedade também se encontram locadas. Trata-se de imóvel
localizado numa área Industrial e Comercial da cidade de Umuarama
denominada Parque Industrial I, em frente à Rodovia PR-323, na Marginal Rua
Manoel Ramires, 1760, região de grande fluxo de veículos, com facilidade de
deslocamento para todas as regiões. Está servido de todos os melhoramentos
públicos existentes: Rede de Água, Coleta de Lixo, Energia Elétrica, Esgoto Pluvial,
Arborização, Iluminação Pública, Pavimentação, Telefone e Internet. Observação:
Venda Ad corpus. Autos: 14892-68.2014.8.16.0173 CS.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 10.950.000,00
LOTE 07
DOIS IMÓVEIS DO LOTEAMENTO PARQUE METROPOLITANO,
PRÓXIMOS A LIGAÇÃO DO TREVO DE MARIA HELENA AO TREVO DE
MARINGÁ
07.I - Direitos que o executado possui sobre o lote 15, da Quadra 09, do Loteamento
Parque Metropolitano, com área de 216,40 m². Demais características constantes
da Matrícula n° 33.325 do 2º CRI de Umuarama. Não há nenhuma espécie de
benfeitoria sobre o lote. Observação: Venda Ad corpus.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 34.000,00
07.II - Direitos que o executado possui sobre o lote 16, da Quadra 09, do Loteamento
Parque Metropolitano, com área de 216,40 m². Demais características constantes
da Matrícula n° 33.326 do 2º CRI de Umuarama. Não há nenhuma espécie de
benfeitoria sobre o lote. Observação: Venda Ad corpus.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 34.000,00
Considerações: Os lotes são vizinhos, estão próximos a ligação do trevo de Maria
Helena ao trevo de Maringá, região em desenvolvimento, próximo ao novo
shopping e a nova rodoviária da cidade de Umuarama. A região está servida de
todos os melhoramentos públicos existentes, como energia elétrica, saneamento
básico, internet, rede de esgoto e outros. Autos: 9274-40.2017.8.16.0173 ET.
Lance Mínimo Total no 2º Leilão: R$ 68.000,00
LOTE 09
IMÓVEL DO PARQUE JABOTICABEIRAS, ÀS MARGENS DA RODOVIA
QUE LIGA UMUARAMA A SERRA DOS DOURADOS
Lote de terras sob n° 32, da Quadra nº 23, do Parque Jaboticabeiras, com área
total de 360,00 m², nesta cidade. Demais características constantes da Matrícula n°
38.844 do 1° CRI de Umuarama. Trata-se de data vazia, não possuindo benfeitorias. O
imóvel está localizado às margens da rodovia que liga Umuarama a Serra dos
Dourados, bem localizado. A região está servida de todos os melhoramentos públicos
existentes, como pavimentação, energia elétrica, saneamento básico, internet, rede de
esgoto e outros. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 7594-35.2008.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 40.000,00
LOTE 10
VEÍCULO GM/CORSA MILENIUM, ANO/MODELO 2001/2002
Veículo Marca/Modelo Gm/Corsa Milenium, ano/modelo 2001/2002, placa ABW9870, cor prata, Chassi nº 9BGSC19Z02B107834. O veiculo apresenta diversas
avarias na lataria, folga no trambulador do câmbio, avarias em alguns acabamentos no
interior, pára-choque dianteiro solto, os pneus estão em bom estado, não possui ar
condicionado, apesar das considerações acima, está em estado de funcionamento.
Autos: 7579-32.2009.8.16.0173 ET.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 4.750,00
Obs.: Os lotes 02, 03 e 08 foram suspensos do Leilão.

Obs. Qualquer Bem poderá ser retirado do Leilão a critério da Justiça. (Consulte)- Anúncio meramente ilustrativo. Qualquer divergência permanecem os dados dos Editais, afixados no respectivo Juízo. (Consulte) . Verifique a localização dos Imóveis, procurando a Prefeitura e o Cartório de Registro de Imóveis.

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ALUGA-SE
APTO PROX.
UNIPAR

Edifício Residencial Granada
( fundos). Contendo duas
suítes, sala e cozinha

conjugadas, lavanderia e
garagem para um veiculo de
pequeno porte. Parcialmente
mobiliado. Situado na Rua
Ministro Oliveira Salazar
nº 5.152 ( Em frente ao
Helmans Boliche). Preço a
consultar. CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 9 9894-0757
-tim 9 8452-1900-whats e
agende sua visita.

ORIENTADOR DE ATIVIDADES
na área de Raciocínio Lógico
Vaga nº 154/18 para Umuarama
Tempo Determinado
Pré-requisitos: Ensino Superior cursando
ou completo com Licenciatura em:
Matemática, Física, Química, Estatística
com experiência comprovada conforme
descrito em edital.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se até

23/09/2018.

PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL 25h
(TEMPO DETERMINADO)

ALUGA-SE
PROX. UNIPAR
SEDE

Edifício Aricanduva – 1º
Andar ( FRENTE ).Contendo
dois quartos, sala para
dois ambientes, cozinha,
lavanderia, banheiro
social e garagem para
um veiculo de pequeno
porte. Situado na Rua
Aricanduva nº 4.355 –
próximo ao cursinho
Alfa. Preço: R$ 550,00+
Tax. de Condomínio.
CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 9 8452-1900
whats e agende sua visita.

ALUGA-SE
SALÃO
COMERCIAL NO
CENTRO

Edificado em alvenaria,
contendo uma porta de aço,
teto em forro de madeira
e um sanitário. Situado
na Rua Ministro Oliveira
Salazar nº 4.516- Em
frente ao Colégio CEPAT.
PREÇO: R$ 700,00+IPTU+
Seguro contra incêndio.
CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 9 8452-1900
e agende sua visita.

TERREN
TERRENOS
OS
VENDO
TERRENO
600M²

C/ piscina, 50m², casa
120m², edícula 45m², poço
artesiano, documentada,
toda murada c/ 2m altura,
monitoramento. Valor avaliado
R$ 350.000,00. Valor de
venda R$ 200.000,00. Situado
Jardim Castelo Branco.
Fones: (44) 9 8403-8010
/ 9 9856-5632

LOTES

RURAIS
LOTES
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

Chácara contendo 5
tanques com capacidade
para 20.000 (vinte mil)
Tilápias e quiosque com
churrasqueira, área total de
3.37 Alqueires. Localizada
na Estrada Primavera,
próximo à Torre Eiffel de
Umuarama/PR. Valor R$
830.000,00. Para mais
informações, Entre em
contato com a Abdon
Imóveis pelos fones:
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Chácara de lazer com área
de 01 Alqueire, contendo
uma residência em alvenaria
com área construída de
300m² mais uma área de
churrasqueira com 70m².
Todas as construções de
primeira. Imóvel localizado
em uma área nobre nas
imediações da chácara
Betel e Reguinga saída para
Maria Helena, Umuarama/
PR. Valor Sob Consulta.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Chácara Bilha, lote D,
Área de 6,031 hectares,
situada na estrada pavão,
Fazendo fundo com o córrego
Tucuruvi nesta cidade de
Umuarama-PR. Valor R$
570.000,00. Obs.: Aceita

Vaga nº 153/18 para Umuarama

Pré-requisitos: Ensino Superior completo
em Pedagogia e experiência comprovada
como professor(a) de crianças de 03 a 05
anos.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe
conosco verifique os pré-requisitos e
inscreva-se até 23/09/18.

são paulo

permuta em apartamento.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 4.799/2018
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orçamentária nº 1.449 de 22 de Dezembro de 2017.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro
de 2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano
Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais), mediante a seguinte ordem
classificatória:
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.02 DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO
04.122.0003.2.008
MANUT. DA DIVISAO DE MATERIAL, PATRIM. E SERVICOS
3.3.90.39.00.00 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
16.000,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 16.000,00
05 SECRETARIA DA FAZENDA
05.01 DIVISAO DE CADASTRO, TRIBUT.E FISCALIZAÇÃO
04.129.0004.2.010
DIVISAO DE CADASTRO. TRIB. E FISCALIZAÇÃO
3.3.90.39.00.00 98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
400,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 400,00
05 SECRETARIA DA FAZENDA
05.02 DIVISAO DA FAZENDA CONT. E TESOURARIA
04.123.0004.2.011
MAN. DAS DIV. DE FAZENDA, CONTAB.E TESOURARIA
3.3.90.39.00.00 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
200,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 200,00
08 SECRETARIA EDUCACAO E ESPORTE
08.01 DIVISAO DE EDUCACAO
12.365.0015.2.047
MANUT. DO PRE-ESCOLA
3.3.90.39.00.00 412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
50,00
FONTE:
103 5% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente
50,00
08 SECRETARIA EDUCACAO E ESPORTE
08.03 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES
27.812.0018.2.056
MANUT. DO GABINETE DE ESPORTES
3.3.90.39.00.00 478 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
12.500,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 12.500,00
09 SECRET. AGRICULTURA
09.01 GABINETE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
20.606.0019.2.058
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
3.3.90.39.00.00 490 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
1.500,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 1.500,00
10 SEC.FOM. INDUSTRIA, COM.GERACAO EMPREGO
10.01 GABINETE DA SECRETARIA
22.661.0021.2.062
APOIO E FOMENTO A INDUSTRIA, COM. E SERVICOS
3.3.90.39.00.00 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
1.450,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 1.450,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0022.2.067
MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.39.00.00 530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
150,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 150,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0022.2.073
PROGRAMA MDS/IGD - M - BOLSA FAMILIA
3.3.90.39.00.00 537 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
100,00
FONTE:
740 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - GESTAO BOLSA FAMILIA 100,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08.241.0027.2.077
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
3.3.90.39.00.00 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
4.250,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 4.250,00
Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação
integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
08 SECRETARIA EDUCACAO E ESPORTE
08.01 DIVISAO DE EDUCACAO
12.365.0015.2.047
MANUT. DO PRE-ESCOLA
3.3.90.30.00.00 409 MATERIAL DE CONSUMO
50,00
FONTE:
103 5% Sobre Transferencias Constitucionais - Exercicio Corrente
50,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0022.2.063
MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.16.00.00 512 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
3.1.91.13.00.00 513 OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00
3.3.90.14.00.00 514 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
2.750,00
3.3.90.30.00.00 515 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 13.750,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0022.2.067
MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.30.00.00 526 MATERIAL DE CONSUMO
6.700,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 6.700,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0022.2.073
PROGRAMA MDS/IGD - M - BOLSA FAMILIA
3.3.90.36.00.00 536 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100,00
FONTE:
740 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - GESTAO BOLSA FAMILIA100,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08.241.0027.2.077
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
3.3.90.33.00.00 571 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.000,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 3000,00
13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
13.03 DIVISAO DO MEIO AMBIENTE
18.541.0020.2.155
MANUTENCAO DA DIVISAO DO MEIO AMBIENTE
3.1.90.16.00.00 658 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.3.90.33.00.00 663 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
4.000,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 9.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
14.01 DIVISAO DE CULTURA
13.392.0034.2.150
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA
3.3.90.14.00.00 673 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
3.3.90.36.00.00 675 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 4.000,00
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 17 dias do mês de Setembro de 2018.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata nº 165/2018
REF.: PROCESSO LICITATORIO – PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2018.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 03 de Setembro de 2018.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: J. C. QUINHONE ATACADISTA EPP.
CNPJ: 21.278.380/0001-09.
OBJETO: Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de uniformes (camiseta e bermuda), em
atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.
VALOR TOTAL: R$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais.)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura de contrato.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata nº 166/2018
REF.: PROCESSO LICITATORIO – PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2018.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 03 de Setembro de 2018.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: CLAUDEMIR ALEXANDRE ESPORTES.
CNPJ: 04.105.339/0001-03.
OBJETO: Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de Kimonos, em atendimento a Secretaria
Municipal de Assistência Social.
VALOR TOTAL: R$ 5.490,00 (Cinco mil e quatrocentos e noventa reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura de contrato.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE maria helena

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 118/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das atribuições outorgadas pelo art.66,
VI, da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO o resultado oficial final de aprovação do Concurso Público Municipal realizado nos termos do Edital
de abertura nº 001/2014,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear, a partir de 17 de setembro de 2018, JAQUELINE AZEVEDO GOMES DOS SANTOS, portadora do
RG nº 10.771.712-9 SSP/PR, para exercer, sob regime estatutário, o cargo efetivo de Professor de Educação Física
(20 horas), com lotação na Secretaria de Educação e Cultura.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17 de setembro
de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, 17 de setembro de 2018.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE Esperança Nova

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº. 87/2018
Homologa Julgamento proferido pela pregoeira, do Processo Licitatório nº. 29/2018, modalidade Pregão Presencial –
nº. 20/2018 e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova - PR, no uso de suas atribuições legais e conforme Autorização para
Homologação da Assessoria Jurídica/PARANACIDADE,
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Pregoeira e equipe de apoio da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nº 20/2018 do Município de Esperança Nova, referente à licitação, que se trata da Aquisição de 01 (um)
caminhão caçamba basculante 6x2, novo, zero km, 2018/2019 e demais especificações de acordo com a proposta
apresentada, em face do convênio nº 320/2018 – SEDU - PARANACIDADE.
VENCEDOR VALOR R$
AVECAM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – CNPJ: 05.332.988/0001-00
R$ 253.000,00 (duzentos e cinqüenta e três mil reais)
Art. 2º. Fica o setor competente autorizado a elaborar o Contrato conforme edital, depois de cumpridas todas as
formalidades legais.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro
de 2018.
Valdir Hidalgo Martinez
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE perobal

ESTADO DO PARANÁ
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº. 322/2018
Concede licença para tratamento de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER licença para tratamento de Saúde a servidora pública municipal JOSEFA VINHA JULIÃO,
portadora da Cédula de Identidade Nº. 8.149.048-1 SSP/PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Zeladora,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, sem prejuízo de seus vencimentos, no período de 27/08/2018 a 31/08/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 29 de agosto de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE perobal

ESTADO DO PARANÁ
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº. 322/2018
Concede licença para tratamento de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER licença para tratamento de Saúde a servidora pública municipal JOSEFA VINHA JULIÃO,
portadora da Cédula de Identidade Nº. 8.149.048-1 SSP/PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Zeladora,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, sem prejuízo de seus vencimentos, no período de 27/08/2018 a 31/08/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 29 de agosto de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 355/2018
Concede licença para tratamento de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER licença para tratamento de Saúde à servidora pública municipal GRAZIELE BERNARDELE
FURLANETO, portadora da Cédula de Identidade Nº. 6.876.737-7 SSP/PR, ocupante do cargo de provimento efetivo
de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, sem prejuízo de seus vencimentos, no
período de 13/09/2018 a 16/09/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 17 de setembro de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 354/2018
Concede licença para tratamento de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER licença para tratamento de Saúde, a servidora publica municipal NAYARA APARECIDA
BALAROTI, portadora da Cédula de Identidade Nº. 10.330.680-9 SSP/PR, ocupante do Emprego Público de Agente
de Combate as Endemias, sem prejuízo de seus vencimentos, no período de 11/09/2018 a 14/09/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 17 de setembro de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

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
17.09.2018
FNAS / BLOCO G. PSB

VALOR EM R$
6.000,00

TOTAL

6.000,00
Perobal, 17 de Setembro de 2018.
,

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

AMAURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

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
14.09.2018
FNDE-FUNDO NACIONAL DO DESENV.EDUC./Salário Educação

VALOR EM R$
22.634,96

TOTAL

22.634,96
Perobal, 14 de Setembro de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

AMAURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE perobal

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 101/2018
CONTRATANTE:
Município de Perobal, Estado do Paraná, com sede à Avenida Paraná, 609, inscrito no
CGC/MF nº 01.612.444/0001-40, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu
mandato e funções, Almir de Almeida, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.246.546-1/SSP-PR e do CPF/MF nº
670.647.799-00, e
CONTRATADA: FANCAR VEÍCULOS LTDA
OBJETO: aquisição de veículo: lote 01- 01(um) automóvel HATCH
VALOR: R$ 41.700,00 (quarenta e um mil e setecentos reais)
PRAZO DE FORNECIMENTO: 60(sessenta) dias contados da assinatura do contrato
PRAZO DE VIGÊNCIA: 365(trezentos e sessenta e cinco) dias.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: Perobal, 14
de setembro de 2018.
FORO: Comarca de Umuarama, Estado do Paraná.
Perobal, 14 de setembro de 2018.,
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°102/2018.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELLI.
Objeto: Aquisição de 20 (vinte) barracas para Feira, com recursos provenientes do Convenio n.º 134/2018 firmado
entre a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento – SEAB e o município de Perobal, com contrapartida
do Município.
Valor Total: R$ 39.000,00.
Vigência: 17/09/18 a 17/07/19.
Fundamentação: Pregão nº33/2018.
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°103/2018.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME.
Objeto: contratação de empresa objetivando o fornecimento parcelado de materiais elétricos para manutenção
da iluminação pública e manutenção e pequenos reparos nas instalações elétricas dos próprios pertencentes ao
Município de Perobal, conforme quantitativos e especificações constantes no anexo I.
Valor Total: R$ 1.622,70.
Vigência: 17/09/18 a 17/09/19.
Fundamentação: Pregão nº37/2018.
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°104/2018.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: G5 SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EIRELI.
Objeto: contratação de empresa objetivando o fornecimento parcelado de materiais elétricos para manutenção
da iluminação pública e manutenção e pequenos reparos nas instalações elétricas dos próprios pertencentes ao
Município de Perobal, conforme quantitativos e especificações constantes no anexo I.
Valor Total: R$ 2.025,00.
Vigência: 17/09/18 a 17/09/19.
Fundamentação: Pregão nº37/2018.
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°105/2018.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: ALVES COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELE ME.
Objeto: contratação de empresa objetivando o fornecimento parcelado de materiais elétricos para manutenção
da iluminação pública e manutenção e pequenos reparos nas instalações elétricas dos próprios pertencentes ao
Município de Perobal, conforme quantitativos e especificações constantes no anexo I..
Valor Total: R$ 89.076,25.
Vigência: 17/09/18 a 17/09/19.
Fundamentação: Pregão nº37/2018.
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°106/2018.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: ALED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.
Objeto: contratação de empresa objetivando o fornecimento parcelado de materiais elétricos para manutenção
da iluminação pública e manutenção e pequenos reparos nas instalações elétricas dos próprios pertencentes ao
Município de Perobal, conforme quantitativos e especificações constantes no anexo I.
Valor Total: R$ 30.848,40.
Vigência: 17/09/18 a 17/09/19.
Fundamentação: Pregão nº37/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE perobal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata nº 167/2018
REF.: PROCESSO LICITATORIO – PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2018.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 03 de Setembro de 2018.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: ANEZIA JANDIRA TIMOTEO ANDRADE - ME.
CNPJ: 06.029.558/0001-86.
OBJETO: Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de tatames, em atendimento a Secretaria
Municipal de Assistência Social.
VALOR TOTAL: R$ 915,00 (Novecentos e quinze reais.)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura de contrato.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº1
Ref: CONTRATO Nº26/2018.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: CONSTRUTORA CAMOZZATO QUEIROZ LTDA - EPP.
Cláusula Primeira: Fica alterado o prazo de execução disposto na Clausula Sexta do presente contrato, acrescido
de 05(cinco) meses.
Cláusula Segunda: Fica alterado o prazo de vigência disposto na Clausula Sétima do presente contrato, acrescido
de 06 (seis) meses.
Cláusula Terceira:Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que
não colidirem com as constantes do presente aditamento.
Data: 11/09/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

AGRO PASTORIL ALIANÇA LTDA.

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 202/2018
ÚMULA: Reconduz ao seu cargo de origem a servidora pública ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA, dando outras
providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Revoga a portaria nº 133/2015, e reconduz a pedido a servidora pública ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA,
portadora do RG 8.053.479-5 e CPF 037.769.939-01, para exercer seu cargo efetivo de Técnico em Enfermagem.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos a data de 03 de setembro do corrente ano, convalidando
o ato com a publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2018.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE maria helena

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 167/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: METALURGICA LAMB EIRELI ME
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos
novos de Academia ao ar livre ATI/API, com garantia mínima de 12 (doze) meses tendo em vista o resultado do
Processo/Edital n°. 109/2018, Pregão Presencial nº. 088/2018, realizada no dia 10 de setembro de 2018, devidamente
homologada.
DO FORNECIMENTO: Por disposição do presente contrato administrativo, a CONTRATADA compromete-se a
fornecer em parcela única os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 do lote
01 no Município de Maria Helena.
DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) com início no dia 14/09/2018 e termino no dia
14/09/2019, encerrando – se também com a aquisição total dos itens licitados;
DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento objeto
da presente contratação, o valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).
Maria Helena - PR, 14 de setembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná

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

:
:
:
:
:

10/2018
4/2018
Dispensa:
31/08/2018
Contratação de empresa fornecedora e prestadora de serviços para
instalação de 33 m² de Forro de PVC 8mm e 36 m² de manta
térmica instalada

Página 1 de 1

CNPJ/MF nº. 78.628.443/0001-19
NIRE 41.20694210-2
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS
REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2018
Extrato da Ata de Reunião de sócios em 05/09/2018. Data, Horário e Local: Em 05/09/2018, às
10h, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada, por estarem presentes a totalidade do
capital social, a saber, (a) Espolio de Euridice Cerci, CPF 010.533.969-53, Inventariante Maria
Inês Pelissari, CPF 361.488.149-00; (b) Espólio de Alcindo Cerci, CPF 010.534.009-00,
Inventariante Mario Sergio Júlio Cerci, CPF 170.333.069-20 e (c) Espólio Odete Garcia Cerci,
CPF 910.927.449-91, Inventariante Mario Sergio Júlio Cerci, CPF 170.333.069-20. Mesa
Presidida pelo Sr. Mario Sergio Júlio Cerci e Secretariada pela Sra. Maria Inês Pelissari.
Deliberações: (i) Aprovar o cumprimento do disposto no Alvará Judicial nº 281/2018,
proveniente do Juízo da Vara de Família e Sucessões de Umuarama/PR, e/ou outros que vierem
a complementá-lo, no intuito de que os imóveis mencionados no alvará sejam
registrados/averbados perante os respectivos registros imobiliários, em benefício dos espólios
de Eurídice Cerci, Alcindo Cerci e Odete Garcia Cerci, tal qual deliberado em assembleia
ocorrida em 15/03/2017. (ii) Aprovar a redução do capital social da Sociedade para
R$ 460.660,00, com redução de R$ 939.340,00, mediante cancelamento e restituição de
939.340 quotas. (iii) Os sócios aprovam, ainda, a restituição do capital mediante o pagamento
em bens imóveis, conforme disposto no Alvará Judicial nº 281/2018 aos sócios, pelo valor
contábil das quotas. Encerramento: Nada mais, Mesa: Mario Sergio Júlio Cerci - Presidente e
Maria Inês Pelissari – Secretária. Sócios Presentes representados: Espolio de Euridice Cerci;
Espólio de Alcindo Cerci e Espólio Odete Garcia Cerci. Umuarama 05 de Setembro de 2018.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

PAULO RENATO ZOLIN (CPF:701.715.999-34) torna público que recebeu do IAP, a Licença de Instalação para
AVICULTURA DE CORTE (Licença de Instalação n°101735, validade 22/06/2017) a ser implantada LOTE RURAL
N°12-B, Gleba Aroeira, GUAPOREMA-PR.

04.123.0001.2.001. - SECRETARIA EXECUTIVA

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

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

Fornecedor: FORRO & DIVISORIAS UMUARAMA
CNPJ/CPF: 18.246.196/0001-64
Item
1

Descrição
Contratação de empresa
fornecedora e prestadora de
serviços para instalação de 33 m²
de Forro de PVC 8mm e 36 m² de
manta térmica instalada

Marca

Quant.
1,00

Valor Unit.
R$ 1.363,0000

Valor. Total
R$ 1.363,0000

PORTARIA Nº 241/2018
Valor Total Homologado - R$ 1.363,00

EXONERA A SERVIDORA
THAIS FONSECA CARDOSO

São Jorge do Patrocinio, 31 de agosto de 2018.
______________________________________
JOSÉ CARLOS BARALDI
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE perobal

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº1
Ref: CONTRATO Nº38/2018.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: FRAW DISTRIBUIDORA EIRELI - ME .
Cláusula Primeira: Fica aditado na Clausula Terceira do presente contrato o acréscimo no valor de R$1.529,20
(hum mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos), correspondendo ao acréscimo nos quantitativos a serem
consumidos, conforme segue em anexo.
Cláusula Segunda: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original
que não colidirem com as constantes do presente aditamento.
Data: 14/09/2018.

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 13 de setembro de
2018, a servidora THAIS FONSECA CARDOSO, portadora da Cédula de Identidade R.G. n°
11.065.428-6 SSP-PR, inscrita no CPF sob n° 086.910.959-62, admitida em 22 de maio de 2017,
ocupante do emprego público de ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA - 36 horas semanais, pelo
regime CLT, com lotação na base Descentralizada de Ivaiporã-Pr., ficando revogado o item IV da portaria
nº 128/2017 de 22 de maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE nova olimpia

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO N.º 113/2018
SÚMULA: Homologa resultado de licitação pública e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e em pleno exercício
de suas funções,
DECRETA:
Art. 1º - Fica HOMOLOGADO o resultado da Licitação Pública sob a modalidade de Pregão Presencial Nº 029/2018,
apresentado pelo Pregoeiro nomeado pelo Decreto n.º 003/2018, a favor da empresa vencedora: CLAUDINEI
DEDINO- ME, no lote único pelo valor final de R$. 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais); para pagamento de
acordo com o previsto no Edital.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, 17 de setembro de 2018, convalidando o ato pela publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 17 de setembro de 2018.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
PAULO RENATO ZOLIN (CPF:701.715.999-34) torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação para
AVICULTURA DE CORTE instalada LOTE RURAL N°12-B, Gleba Aroeira, GUAPOREMA-PR.

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

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

Umuarama-PR, 17 de setembro de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP

www.ilustrado.com.br

Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, terça-feira, 18 de setembro DE 2018

Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº. 886/2018-Secretaria Saúde
SUMULA: Concessão de Diária
HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Flávio William Nascimento Lage, Motorista
Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação
formulada, a concessão de 02 (duas) diárias no valor de R$150,00 totalizando o valor
de R$300,00 para transporte de pacientes para a cidade de Curitiba, nos dias 11, 12
e 13 de setembro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO
PARANÁ, AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DE SETEMBRO DE 2018.
HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI				
Secretario Municipal
ROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTI
Gerente financeiro –
Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
UNIDADE REQUISITANTE:
NOME BENEFICIÁRIO
FLÁVIO WILLIAM NASCIMENTO LAGE
LOTAÇÃO
Governo Municipal
CARGO/FUNÇÃO
MOTORISTA MUNICIPAL
CLASSE/NÍVEL
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO
Rua Laranjeiras do Sul, nº. 544 – Centro
CPF
049.255.979-14
AGÊNCIA BANCÁRIA
0516-9
Nº. CONTA
16694-4
DESTINO
Curitiba
MOTIVO
Transporte de pacientes
PERÍODO
11, 12 e 13 de Setembro de 2018
QT. DIÁRIAS
02 diárias
VALOR UNITÁRIO
150,00
VALOR TOTAL
300,00
Nº. EMPENHO
OUTRAS INFORMAÇÕES
ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM
SOLICITANTE 		
ASS. UNIDADE GESTORA
(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE
__/__/___
(RECEBIMENTO)
ASS. DO SERVIDOR
___/___/____

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ
Integrante do Processo Seletivo Simplificado de Nº 02/2018.
PORTARIA Nº 239/2018
SÚMULA: Nomeia a Nova Comissão Organizadora
e Examinadora do Processo Seletivo
Simplificado.
O Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ – CIUENP – SAMU 192
NOROESTE DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o
artigo 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR a Nova Comissão Organizadora e
Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, composta pelos profissionais
abaixo relacionados, para, sob a presidência do primeiro, atuarem na avaliação e
análise dos Currículos e Títulos do Processo Seletivo Simplificado de Nº
02/2018.
Presidente:

Rafael

Marchiani

Paião,

Assessor

Jurídico, OAB-PR nº 57.526, RG nº 43.461.345-9/SESP-SP;
Membro: Joseany Cazelotto Camozzato Queiroz,
Coordenadora de Enfermagem do CIUENP, COREN-PR nº 246947, RG nº
6.698.254-8 SESP/PR;
Membro:

Ingrid

Ellen

Vieira

Pretti

Ronquim,

Auxiliar Administrativo do CIUENP, RG nº 8.060.591-9 SESP/PR;

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº.887/2018-Secretaria Saúde
SUMULA: Concessão de Diária
HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Fernando Carrasco, Motorista Municipal, com base
na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de
03 (três) diárias mais 01 hora no valor de R$150,00 cada diária, totalizando R$456,25
para transporte de pacientes para a cidade de Curitiba nos dias 04, 05, 06 e 07 de
setembro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO
PARANÁ, AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DE SETEMBRO DE 2018.
HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI				
Secretario Municipal
ROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTI
Gerente financeiro –
Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
UNIDADE REQUISITANTE:
NOME BENEFICIÁRIO
FERNANDO CARRASCO
LOTAÇÃO
Governo Municipal
CARGO/FUNÇÃO
MOTORISTA MUNICIPAL
CLASSE/NÍVEL
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO
Rua Edmundo Mercer Junior, nº. 1314 – Centro
CPF
052.168.449-88
AGÊNCIA BANCÁRIA
0143-0
Nº. CONTA
0000662-9
DESTINO
Curitiba
MOTIVO
Transporte de pacientes
PERÍODO
04, 05, 06 e 07 de setembro de 2018
QT. DIÁRIAS
03 diárias + 01 hora
VALOR UNITÁRIO
150,00
VALOR TOTAL
456,25
Nº. EMPENHO
OUTRAS INFORMAÇÕES
ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM
SOLICITANTE 		
ASS. UNIDADE GESTORA
(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE
__/__/___
(RECEBIMENTO)
ASS. DO SERVIDOR
___/___/____

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

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2018 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DE EMPREGADOS PÚBLICOS PARA O CIUENP – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

EDITAL N° 002/2018

O Presidente da Comissão Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo do Consórcio
Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná - CIEUNP, no uso de suas
atribuições conferidas pela Portaria nº 239/2018, TORNAR PÚBLICO:
Art. 1º. A homologação dos candidatos inscritos no Processo
Seletivo Simplificado, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital
nº 001/2018, conforme segue:
Nº

Candidato

Insc.

RG

Cargo/Cidade

001

Denise Irioda Sinhoca

10.839.492-7

TARM / Umuarama

002

Wania Dias Araujo

6.578.551-0

TARM / Umuarama

003

Maria de Lourdes Costa Quaquio

6.933.648-5

TARM / Umuarama

004

Thais Cristina Oliveira Ribeiro

13.035.301-0

TARM / Umuarama

005

Hellen Silva Souza

13.557.021-4

TARM / Umuarama

006

Maria Aparecida de Almeida Silva

8.231.492-0

TARM / Umuarama

007

Camila Braz Lima

10.853.457-5

TARM / Umuarama

008

Sirlei Domingues dos Santos

5.105.609-4

TARM / Umuarama

009

Solange de Almeida Horn

8.004.852-1

TARM / Umuarama

010

Simone Cristina
Lapa
Silva
6.031.504-3
TARM / Umuarama
CIUENP
- CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
DE URGÊNCIA

011

EMERGÊNCIA DO
NOROESTE
DO
PARANÁ
Eva Cristiane de Lima
6.714.138-5
TARM
/ Umuarama

Art. 2º. A divulgação da ordem classificatória dos candidatos
inscritos, nos termos do item 4 do Edital nº 001/2018, conforme segue:

1

TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA – TARM – 36 horas / Umuarama-PR
Classificação

Inscrição

1º

006

Maria Aparecida de Almeida Silva

Nome

2º

009

3º

007

4º

RG

Nota

8.231.492-0

2,5

Solange de Almeida Horn

8.004.852-1

2,5

Camila Braz Lima

10.853.457-5

2,5

010

Simone Cristina Lapa Silva

6.031.504-3

0,5

5º

005

Hellen Silva Souza

13.557.021-4

0,5

6º

003

Maria de Lourdes Costa Quaquio

6.933.648-5

0,0

7º

011

Eva Cristiane de Lima

6.714.138-5

0,0

8º

008

Sirlei Domingues dos Santos

5.105.609-4

0,0

9º

002

Wania Dias Araujo

6.578.551-0

0,0

10º

001

Denise Irioda Sinhoca

10.839.492-7

0,0

11º

004

Thais Cristina Oliveira Ribeiro

13.035.301-0

0,0

atinentes ao Processo Seletivo Simplificado, inclusive os de decisão de quaisquer
dúvidas durante a sua realização.
Art. 4º. As decisões serão tomadas por maioria
absoluta de votos dos integrantes desta Comissão, considerando-se unânimes
tão somente as que contarem com a totalidade destes.
Art. 5º. Fica revogada a Portaria nº 214/2018 –
CIUENP, que havia nomeado a primeira Comissão Organizadora e Examinadora
do Processo Seletivo Simplificado, ficando convalidados todos os atos até entao
praticados pela mesma.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação no Painel de Editais do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ e no Jornal Umuarama Ilustrado, na
Cidade de Umuarama, Estado do Paraná e no Site: www.samunoroestepr.com.br.
Umuarama - PR, 12 de setembro de 2018.

______________________________
ALMIR DE ALMEIDA
Presidente do CIUENP

PREFEITURA de SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018
Pelo presente instrumento particular entre o FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede Administrativa na Av. Carlos Spanhol, 105, Terminal Rodoviário,
inscrito no CNPJ sob o nº. 00.604.0063/0001-57, neste ato representado pela
Diretora Presidente Srª VALMIRA LAZARIN, brasileira, casada, Portadora do RG
nº 8.038.154-9-SSP/PR, e do CPF/MF nº 031.393.419-31, residente e domiciliada à
Rua Gumercindo Gonçalves da Silva, nº 268, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade
de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de
CONTRATADO: ROSIVALDO ROGÉRIO REBECHI, brasileiro, Portador RG nº.
4.732.277-4 SSP/PR, e do CPF/MF nº. 815.353.419-04, casado sob. Regime de
Comunhão Parcial de Bens com CLARICE MARIA DA SILVA REBECHI, ambos
residentes e domiciliados à Estrada Ceboleiro, Lote 395, 394 C2, Rem. A 1 B, Saída
para Altônia, CEP – 87.555-000, na Cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do
Paraná, resolvem firmar o presente Contrato de Aquisição de Bem Imóvel, firmado
com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na
Licitação Modalidade de Concorrência nº 02/2018, Processo n° 02/2018, data da
homologação da Licitação 10/09/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a aquisição do Imóvel Urbano Data de Terras nº. 08
(oito), da Quadra nº. 12 (doze) com área de 461,50 m2, visando à construção da sede
do SERVIPREV, localizado na área central de São Jorge do Patrocínio, servido de
infra-estrutura mínima de água e energia elétrica, bem como pavimentação asfáltica,
localizado a no máximo 150 metros de distância do Paço Municipal.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência 90 (noventa) dias: tendo início em 13/09/2018 e
término previsto para 12/12/2018, podendo ser prorrogado por até igual período, caso
haja interesse entre as partes contratuais.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$ 132.002,84 (centos
e trinta e dois mil, dois reais e oitenta e quatro centavos), efetuados em uma única
parcela em até 30 (trinta) dias da data de assinatura do presente Contrato.
Dos Reajustes
Os preços não sofrerão reajuste na vigência do contrato.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a
ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em
03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também
o assinam.
São Jorge do Patrocínio-PR, 13 de setembro de 2018.

ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Dispensa por Limite Nº 54/2018
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório
nº 121/2018, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições
legais;
§ 1º. Fica homologado o
julgamento proferido pela Comissão de Licitação,
nomeada pela Portaria nº 170/2018 de 24 de abril de 2018, sobre o Processo
de Licitação nº 54/2018, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA REALIZAR SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULOS E
MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO..
§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo
relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na
Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.
DALEFFE RECAPAGENS LTDA
§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada,
da decisão estabelecida neste Decreto.
§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
São Jorge do Patrocínio-PR, 05/09/2018.
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

PREFEITURA municipal de nova olimpia

Umuarama/PR, 18 de setembro de 2018.

Rafael Marchiani Paião
Presidente da Comissão Organizadora e Examinadora

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

2
EXONERA O SERVIDOR
RHADAMYS ROMERO

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, a partir de 15 de setembro de 2018, o servidor
RHADAMYS ROMERO, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 10.718.841-0 SSP-PR, inscrito no
CPF sob n° 082.625.559-02, admitido em 01 de agosto de 2016, ocupante do emprego público de
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA SOCORRISTA - 36 horas semanais, pelo regime CLT, com lotação
na base Descentralizada de Rondon-Pr., Regional de Cianorte-Pr., ficando revogada a portaria nº
176/2016 de 18 de outubro de 2016.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da
data da exoneração.

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

Umuarama-PR, 17 de setembro de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP

PREFEITURA municipal de guaira

Art. 3º. DELEGAR à Comissão Especial do Processo
Seletivo Simplificado, poderes gerais para deliberar sobre todos os assuntos

ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DE CONTRATOS/2018
· Contrato de Fornecimento n.º 089/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos Hospitalares,
com recursos do Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de
Estado da Saúde - SESA, através da Resolução SESA Nº 1192/207, Programa
Aquisição de Equipamentos para Hospitais Municipais e Fundações Públicas
Municipais do Sistema Único de saúde do Paraná (SUS/PR), na modalidade Fundo
a Fundo.
Valor Total: R$ 5.350,00 (cinco mil e trezentos e cinqüenta reais).
Data da Assinatura: 13 de setembro de 2018.
Fundamentação: Pregão Presencial N.º 028/2018

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 242/2018

ele a coordenação geral dos trabalhos.

PREFEITURA de SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

E

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 295/2018
Data: 17.09.2018
Ementa: dispõe sobre a homologação do Resultado Final, para contratação
temporária de empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT, por prazo determinado, referente ao Edital de Abertura do Processo Seletivo
Público Simplificado nº 001/2018 de 31.07.2018, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no exercício de suas atribuições
legais, e considerando o Memorando sob nº 1.347/2018,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o resultado final do Processo Seletivo Público Simplificado
para a contratação temporária de empregados públicos regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, por prazo determinado, referente ao Edital de Abertura
do Processo Seletivo Público Simplificado nº 001/2018 de 31/07/2018, nos termos
do edital nº 005/2018 de 14.09.2018, devidamente publicado no Diário Oficial dos
Municípios do Paraná no dia 17.09.2018 – edição nº 1592 e no Jornal Umuarama
Ilustrado – edição nº 11363 de 15.09.2018 – página C 2 – caderno de publicações
legais e no sitio oficial desta Municipalidade no endereço http// www.guaira.pr.gov.br.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 17 de setembro de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

leis@ilustrado.com.br

SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO
NACIONAL DE SAÚDE
Rua Pref. Carlito S. Villela, 376 - Centro - Caixa Postal: 13 - Fone: (44) 3677-1229

CGC/MF - 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA - PARANÁ
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPEJARA E J.F.
GIMENEZ & CIA LTDA, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018
Pelo presente instrumento, de um lado o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE TAPEJARA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ/MF nº 80.907.835/0001-69, com sede à Rua Prefeito Carlito
Schimidt Villela nº 376, centro, neste ato representado pelo Sr. RAMIRO CANDIDO
DE SOUZA JUNIOR, Diretor Executivo, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE, e por outro lado à empresa J.F. GIMENEZ & CIA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ do MF sob o nº 76.337.856/0001-19, com
estabelecimento na Av. Rui Barbosa, nº 377, Centro, CEP 87430-000, no Município
de Tapejara, Estado do Paraná, neste ato representado por seu sócio Luiz Gustavo
de Moraes Gimenez, CPF nº 010.028.629-78, Carteira de Identidade nº 9.043.9413, denominado de CONTRATADO, tem entre si justo e aceitando o presente Termo
Aditivo, com as seguintes condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a concessão de realinhamento de preços de
Gasolina comum, nos limites permitidos pela Lei, em função do aumento de preços,
para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, passando preço unitário a
vigorar da seguinte forma:
Produto
Preço anterior/LT
Preço atual/LT
Gasolina comum
R$ 4,55
R$ 4,94
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, inciso II,
alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, bem como a previsão contida na cláusula terceira,
parágrafo 2º do contrato original.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições anteriormente avençadas,
não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que produza entre si os efeitos legais.
Tapejara-Pr, 17 de setembro de 2018.
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE DE TAPEJARA
Ramiro Cândido de Souza Junior
Diretor
Contratante
J.F.GIMENEZ & CIA LTDA
Luiz Gustavo de Moraes Gimenez
Representante legal
Contratada
TESTEMUNHAS:
1-___________________________________
Nome: Daiane Mara dos Santos de Souza
RG: 9.996.793-5 SSP/PR
2- ______________________________________
Nome : Aldrea M. da Motta Tofanin
RG: 6.248.784-4 SSP/PR

Art. 2º. Fica nomeado o Sr. Rafael Marchiani Paião
na função de Presidente da Comissão Organizadora e Examinadora, cabendo a

· Contrato de Fornecimento n.º 090/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos Hospitalares,
com recursos do Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de
Estado da Saúde - SESA, através da Resolução SESA Nº 1192/207, Programa
Aquisição de Equipamentos para Hospitais Municipais e Fundações Públicas
Municipais do Sistema Único de saúde do Paraná (SUS/PR), na modalidade Fundo
a Fundo.
Valor Total: R$ 53.260,00 (cinqüenta e três mil e duzentos e sessenta reais).
Data da Assinatura: 13 de setembro de 2018.
Fundamentação: Pregão Presencial N.º 028/2018
· Contrato de Fornecimento n.º 091/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: SUSAKI & SANTOS LTDA
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos Hospitalares,
com recursos do Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de
Estado da Saúde - SESA, através da Resolução SESA Nº 1192/207, Programa
Aquisição de Equipamentos para Hospitais Municipais e Fundações Públicas
Municipais do Sistema Único de saúde do Paraná (SUS/PR), na modalidade Fundo
a Fundo.
Valor Total: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura: 13 de setembro de 2018.
Fundamentação: Pregão Presencial N.º 028/2018
· Contrato de Fornecimento n.º 092/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos Hospitalares,
com recursos do Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de
Estado da Saúde - SESA, através da Resolução SESA Nº 1192/207, Programa
Aquisição de Equipamentos para Hospitais Municipais e Fundações Públicas
Municipais do Sistema Único de saúde do Paraná (SUS/PR), na modalidade Fundo
a Fundo.
Valor Total: R$ 76.890,00 (setenta e seis mil e oitocentos e noventa reais).
Data da Assinatura: 13 de setembro de 2018.
Fundamentação: Pregão Presencial N.º 028/2018
· Contrato de Fornecimento n.º 093/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos Hospitalares,
com recursos do Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de
Estado da Saúde - SESA, através da Resolução SESA Nº 1192/207, Programa
Aquisição de Equipamentos para Hospitais Municipais e Fundações Públicas
Municipais do Sistema Único de saúde do Paraná (SUS/PR), na modalidade Fundo
a Fundo.
Valor Total: R$ 75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais).
Data da Assinatura: 13 de setembro de 2018.
Fundamentação: Pregão Presencial N.º 028/2018
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 17 de setembro de 2018.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PREFEITURA municipal de Tuneiras do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2018
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Tuneiras do Oeste,
Estado do Paraná, torna público o resultado da licitação referente a TOMADA DE
PREÇOS Nº 012/2018, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA (CONTRATO DE REPASSE
Nº 1018617-59) E EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA (CONTRATO DE REPASSE Nº
1028631-60) REFERENTES A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIUSO
NA CIDADE DE TUNEIRAS DO OESTE. EMPRESAS HABILITADAS: R. C. M.
INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ 04.375.328/0001-43), e
ESTRUTURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. – EPP (CNPJ 09.128.945/0001-68).
Considerando a Decisão referente a fase de habilitação exarada pela Comissão, a
mesma decidiu abrir o prazo recursal previsto no art. 109, I ‘a’ da Lei nº 8.666/93,
de 5 (cinco) dias úteis para eventual apresentação de Recursos, cientificando
pessoalmente todos os representantes presentes na Sessão realizada nesta data.
Tuneiras do Oeste, 17 de setembro de 2018.
José Vinícius Cuareli Alécio
Presidente da Comissão
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SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO
NACIONAL DE SAÚDE
Rua Pref. Carlito S. Villela, 376 - Centro - Caixa Postal: 13 - Fone: (44) 3677-1229

CGC/MF - 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 051/2018
O SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tapejara, Estado do
Paraná, através da Divisão de Licitação e Compras, torna público para conhecimento
dos interessados que estará realizando no dia 04 de outubro de 2018, às 09h00min,
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2018, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, tendo por objetivo a Contratação de empresa para adequação
da Estação de Tratamento de Esgoto do Samae de Tapejara referente a 2ª etapa
conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro
e Projetos Técnicos, sendo:

Construção de uma Lagoa anaeróbia (unidade3)

Construção de um desarenador
DATA DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: até 04 de outubro
de 2018, às 09h00min, no Escritório do Serviço Autônomo Municipal de Água e
Esgoto de Tapejara - Paraná, localizado na Rua Prefeito Carlito S. Villela, 376, Centro,
no Município de Tapejara – Pr., setor de licitações.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada direta.
VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 279.435,65 (duzentos e setenta e nove mil
quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).
FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.001 – SAMAE. ATIVIDADE: 17.512.0037.1060 –
AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO.
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00-00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
O Edital poderá ser adquirido no endereço supramencionado, de segunda a sextafeira no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (044) 3677-1229.
Tapejara/PR, 17 de setembro de 2018.
RAMIRO CANDIDO DE SOUZA JUNIOR
DIRETOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE umuarama

ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 001 ao Contrato N° 156/2017
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: M. R. ALÉM - ME
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até
19 de abril de 2019.
Cláusula Segunda: Altera-se o gestor de contrato para o Sr. Hildacir Pereira Staut,
inscrito no CPF sob n° 279.382.809-25, Chefe de divisão da COVISA, e altera-se o
fiscal de contrato para o Sr. Fabio Higino Barzon, inscrita no CPF sob n° 045.968.28903, Coordenador do Ambulatório de infectologia Municipal de Umuarama - Pr.
Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 03/09/2018.
Umuarama, 17 de setembro de 2018.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA N.º 384
De 14 de agosto de 2018
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO PARA A SERVIDORA CECÍLIA CAVALCANTE
BORBA.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 167, de 29/06/2004 que institui a Licença Prêmio
para os servidores municipais;
RESOLVE
CONCEDER Licença Prêmio de 90 (noventa) dias para a servidora CECÍLIA
CAVALCANTE BORBA, portadora do CPF-N.º-759.072.329-00 e do RG-N.º7.254.507-9-SSP/PR, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo
período de 10/09/2018 a 08/12/2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos quatorze dias do mês de setembro
do ano de dois mil e dezoito. (114/09/2018).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 385
De 14 de setembro de 2018
ALTERA PORTARIA N.º 371/2018 QUE ESTABELECEU NOVO HORÁRIO DE
TRABALHO PARA O SERVIDOR ANDRÉ FERREIRA MAGALHÃES.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a discricionariedade do Prefeito Municipal no sentindo de
promover o bom e correto funcionamento dos órgãos e repartições públicas;
RESOLVE
ALTERAR a Portaria n.º371/2018 que estabeleceu novo horário para a jornada
de trabalho do servidor ANDRÉ FERREIRA MAGALHÃES, portador do CPFN.º-668.931.199-68 e do RG-N.º-4.942.258-0-SSP/PR, ocupante do cargo efetivo de
Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, passando
para o seguinte horário:
•
das 12h00m às 18h00m
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos quatorze dias do mês de setembro
do ano de dois mil e dezoito. (14/09/2018).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

ESTADO DO PARANÁ
D E C R E T O Nº 427/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando
de suas atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1º - Exonerar a pedido, a contar do dia 03 de Setembro de 2018, o servidor
LEANDRO MEDEIROS DE ALMEIDA, CPF. nº 024.210.589-02, ocupante do cargo
de Auxiliar Administrativo, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de 03/09/2018.
Cruzeiro do Oeste, aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em Exercício-

PREFEITURA MUNICIPAL DE altonia

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2018
MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018.
HOMOLOGADO ATRAVÉS DA RATIFICAÇÃO Nº 001/2018 DE 19 de janeiro de 2018
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA
– PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante
denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 –
Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal o Exmo. SR. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º 1.489.320
SSP/PR e CPF nº 404.411.629-72, residente na Avenida Gralha Azul, na cidade de
Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: EDITORA
IBPEX LTDA., inscrito no CNPJ sob nº. 07.284.950/0001-34, neste ato representada
pelo SR. EDIMILSON PICLER, portador do RG nº 32091679 e do CPF nº.
456.731.959-15, residente na rod. BR 277 CURITIBA PONTA GROSSA, na cidade de
Campo Largo, Estado do PR, resolve firmar o presente 1º Termo Aditivo ao Contrato
de Fornecimento 002/2018 para entrega do objeto da Licitação na Modalidade
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA N.º 11674/2018					 Inexigibilidade nº. 001/2018, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
ALTAIR DONIZETE DE PADUA - Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná,
O 1º Termo Aditivo referente ao Contrato de Fornecimento nº 002/2018, tem por objeto
no uso de suas atribuições legais e, considerando:
acrescentar os materiais abaixo descritos (materiais para Educação Infantil 4 e 05
1- O requerimento protocolado sob nº 4599/2018 em 17/09/2018, devidamente
instruído e tramitado;					 anos), tendo em vista que a quantidade inicialmente contratada não foi suficiente para
atender a demanda do ano letivo, de acordo com o disposto no Art. 65 § 1º da Lei
2- O amparo legal nos termos da Legislação Específica;
8.666/1993, a seguir descritos:
RESOLVE:
LOTE QUANT. DESCRITIVO
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Art. 1º - Conceder ao Servidor Sr. NILSON ALVES MOREIRA, ocupante do cargo de
01
216
Educação Infantil – 04 anos
60,00
12.960,00
Vigia, matrícula 21350-00, lotado no Departamento de Tributação, 3 (três) meses de
02
215
Educação Infantil – 05 anos
60,00
12.900,00
licença especial a partir de 14/09/2018 a 12/12/2018, de acordo com o artigo 128 da
VALOR TOTAL
25.860,00
Lei Municipal nº 086/95.
DO VALOR
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeito
Em
virtude
do
fornecimento
dos
materiais
acima
descrito
fica
acrescido
ao Contrato
retroativo a 14 de setembro de 2018.
de Fornecimento 02/2018, um valor de R$ 25.860,00 (vinte e cinco mil oitocentos e
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
sessenta reais), que corresponde a 20,6615% do valor inicialmente contratado.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 17 de setembro
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
de 2018.
Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto do presente Aditivo
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
serão recursos oriundos da Fonte: Secretaria de Educação – Gabinete do Secretario
Prefeito Municipal
– 05.001.123610005.2.021.3390.30 – Material de Consumo
DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato.
Altônia-PR., 17 de setembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

PREFEITURA MUNICIPAL DE tuneiras do oeste

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/MEI
COM PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ME/EPP/MEI LOCAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (BUFFET LIVRE, MARMITEX
E LANCHES) EM ESTABELECIMENTO PRÓPRIO NA CIDADE DE TUNEIRAS
DO OESTE, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 02/10/2018 às 09:00h
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 001/06, Lei
Complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 001/09, Decreto Municipal nº 071/17,
Decreto Municipal nº 123/2018, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei Estadual
nº 15.608/07.
INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas no Paço Municipal,
situado na Rua Santa Catarina, 409 – Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste,
pelo telefone (44)3653-1301, através do acesso ao link do Portal da Transparência no
site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email: licita.tuneiras@gmail.com.
Tuneiras do Oeste, 17 de setembro de 2018.
José Vinícius Cuareli Alécio
Pregoeiro
Certifico e dou fé que afixei cópia deste Aviso de Licitação no Mural da Prefeitura
Municipal de Tuneiras do Oeste, em 17/09/2018.
José Vinícius Cuareli Alécio
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE tuneiras do oeste

ESTADO DO PARANÁ
4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 198/2017
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409,
Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.247.329/000113, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro,
casado, portador da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº
281.629.279-72, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e por
outro lado à empresa COMÉRCIO DE ALIMENTOS FRANCILIANA LTDA. - EPP,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.074.295/0001-40, com estabelecimento à Avenida
Rio de Janeiro, 26, Centro, em Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, representada
neste ato por Sylvio Piccinin Neto, portador da CI/RG nº 6.326.100-9 SSP/PR, e
inscrito no CPF/MF nº 015.307.949-51, doravante denominada CONTRATADA, tem
entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 198/2017,
oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
085/2017), com as seguintes condições:
1.0
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aumento do valor dos itens constantes
desta licitação, quais sejam PEITO DE FRANGO, FRANGO INTEIRO CONGELADO,
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, e FARINHA DE TRIGO 5KG, constantes
do Contrato nº 198/2017, em decorrência do aumentos 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:
Lote
Item
Produto
Preço Unitário Anterior (R$)
Preço
Unitário Atual (R$)
Aumento (%)
8
030
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 5 KG, COM
IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, PRASO DE VALIDADE
E PESO, LIQUIDO DE ACORDO A RESOLUÇAO 12/78 DA CNNPA REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE - 1º QUALIDADE. (COAMO)
9,94
12,42
24,94
9
007
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CORTADA
EM PEDAÇOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ACONDICIONADA EM
EMBALAGEM ESPECÍFICA, INSPECIONADA. (LAR)
5,69
7,57
33,04
9
008
FRANGO
CONGELADO,
EMBALADO
1ª
QUALIDADE. (SOMAVE)
5,64
7,52
33,33
9
013
PEITO DE FRANGO, CONGELADO, EMBALADO - 1ª
QUALIDADE. (LAR)
8,49
9,85
16,01
2.2 Com a alteração nas quantidades inicialmente contratadas, o valor inicial do
Contrato passa de R$- 126.902,70 (cento e vinte e seis mil, novecentos e dois reais e
setenta centavos) para R$- 127.431,46 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta
e um reais e quarenta e seis centavos), considerando o acréscimo de R$-528,76
(quinhentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos).
3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
3.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base
no permissivo da Cláusula Quarta, §2º do Contrato nº 198/2017, e do art. 65, II, ‘d’
da Lei nº 8.666/93.
4.0 – CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO:
4.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no
Contrato.
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de
aditamento e na presença de 2 (duas) testemunhas.
Tuneiras do Oeste, 31 de agosto de 2018.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS
FRANCILIANA LTDA. - EPP
Taketoshi Sakurada					
Sylvio Piccinin Neto
Prefeito Municipal					
Representante Legal
Contratante						
Contratada
Testemunhas:
1 . ______________________________2. _______________________________
Nome: José Vinícius Cuareli Alécio
Nome: Aline Cristina Valerio
R.G. : 9.826.159-1 SSP/PR		
R.G. : 9.546.342-8 SSP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

PORTARIA Nº 386
DE 17 DE SETEMBRO DE 2.018
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 02 (duas) diárias, no valor de R$ 330,00 (Trezentos e trinta
reais)totalizando o valor de R$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais) ao servidor
municipal JOCELINO CESAR DA SILVA, matrícula n° 1761, ocupante do cargo de
Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da Divisão da UBS Hélio Corsini, no seguinte
dia, local e finalidade:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
23/09/2018 à 25/09/2018
13:00hrs 13:00hrs
Curitiba– Paraná
Conduzir pacientes para tratamento de saúde.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de
deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.
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, 17 de Setembro de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITURA municipal de douradina

ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE LICITAÇÃO PARA O REGISTRO DE PREÇOS DE BENS DE CONSUMO
FREQUENTE COMO SULFITE NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO
MENOR PREÇOS POR ITEM.
AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP)
A prefeitura do Município de Douradina, Estado do Paraná, torna público que fará,
realizar às 09h00min do dia 03 de outubro de 2018, em sua sede à Avenida Barão
do Rio Branco, nº. 767, Centro, Município de Douradina-Pr, inscrito no CNPJ sob n.º
78.200.110/0001-94, na sala de Licitações da Prefeitura a licitação na modalidade
Pregão, tipo MENOR PREÇO, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações,
Lei 10.502/02 e 10.191/01 e o Decreto Municipal nº. 227/2006, de 01/06/2006, para
seleção de propostas no sentido de contratar empresa para fornecer SULFITE A4
destinados à Prefeitura Municipal de Douradina-Pr, para manutenção das escolas,
prédios públicos e correlatos.
O Edital nº. 58/2018 com detalhes do PREGÃO PRESENCIAL estará à disposição
dos interessados a partir do dia 17 de setembro de 2018, na Seção de Protocolo da
Prefeitura Municipal.
Douradina-Pr, 17 de setembro de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE cidade gaúcha

ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 045/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2018
O MUNICIPIO DE CIDADE GAÚCHA – PR; através da presente licitação, na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL consoante a Lei Federal n.º 8.666/93, 10.520/02,
Lei Complementar n.º 123/06, Lei Complementar n.º 147/14 e Lei Municipal n.º
2.316/18, tem a finalidade de receber propostas para contratação exclusiva de
tratamento diferenciado e favorecido a Micro Empresa e Empresa de Pequeno
Porte, conforme descrição no anexo I do edital, pelo MENOR PREÇO POR LOTE,
do objeto descrito no lote, deste edital que visa atender às dotações Orçamentárias
da Municipalidade.
ENTREGA DE CREDENCIAMENTO E PROTOCOLO DOS ENVELOPES 01 E 02:
Até às 17:00 hr do relógio afixado no referido departamento no dia 01/10/2018 na Rua
25 de Julho, 1814, 1º pavimento.
ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES 01 E 02:
Dia 03/10/2018 às 09:00 hr na Rua 25 de Julho, 1814 na Sala da Comissão
Permanente de Licitação.
1 - DO OBJETO:
1-1 – A presente licitação, do tipo menor preço, por lote, tem como objeto a contratação
de empresas habilitadas para aquisição futura e parcelada de peças, acessórios
novos e genuínos, de diversas marcas, para veículos da linha diesel multimarcas,
necessárias para manutenção dos veículos que compõe a frota Municipal de Cidade
Gaúcha – PR.
Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao
objeto licitado, observadas as condições constantes do Edital.
Outras informações de interesse serão prestadas pelo Pregoeiro, Sr. Geovane
Martins de Souza, nomeado pela portaria n.º 014/2018, bem como a entrega do
edital no horário normal de expediente, nas dependências da Prefeitura Municipal
de Cidade Gaúcha, sito a R. 25 de Julho, 1814, Cidade Gaúcha, Estado do Paraná.
Cidade Gaúcha – PR; 03 de Setembro de 2018.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE tuneiras do oeste

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DIETAS ALIMENTARES
SUPLEMENTARES ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE TUNEIRAS DO OESTE.
TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Unitário (Item).
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 02/10/2018, às 14h00min.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 123/18, Lei
Complementar nº 123/06, Lei Complementar Municipal nº 001/09, Decreto Municipal
nº 071/17, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 15.608/07.
INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas no Paço Municipal,
situado na Rua Santa Catarina, 409 – Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste,
pelo telefone (44)3653-1301, através do acesso ao link do Portal da Transparência
no site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email licita.tuneiras@gmail.com.
Tuneiras do Oeste, 17 de setembro de 2018.
José Vinícius Cuareli Alécio
Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2018 - Dispensa
Ratifico o ato por mim praticado, na contratação da empresa PROTECNO –
COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, para aquisição de 01 (uma)
lâmina de Shaver para ser utilizada em cirurgia de paciente pertencente a município
consorciado ao CISA, com Dispensa de licitação.
DESPACHO:
RATIFICO, nos termos das razões elencadas no
procedimento nº 032/2018, anexo. Em 17 de setembro de 2018.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente

PREFEITURA municipal de esperança nova

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA N° 199/2018
SÚMULA: Concede ao servidor Salvador Diego de Oliveira avanço de uma referência
a título de Progressão Funcional e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná no uso de suas
atribuições legais, e o contido no Art. 18 e seguintes da Lei 500 de 20 de abril de
2011 ainda,
Considerando a nota obtida na avaliação de desempenho realizada em data de
14/09/2018 pela comissão competente,
R E S O L V E:
Art. 1º - Concede a Sr° Salvador Diego de Oliveira, casado, portador do CI/RG nº
4.038.088-4 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF nº527.386.989-72, ocupante do cargo
de Mecânico, o avanço de uma referência de vencimento a título de Progressão
Funcional, com base no artigo 19 da Lei 500/2011, reenquadrando-o para referência
de nº40 constante no anexo I da citada Lei.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CERTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos dezessete
dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito.
Valdir Hidalgo Martinez
Prefeito Municipal
PORTARIA N° 200/2018
SÚMULA: Concede ao servidor Valdemir de Souza Modesto avanço de uma
referência a título de Progressão Funcional e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná no uso de suas
atribuições legais, e o contido no Art. 18 e seguintes da Lei 500 de 20 de abril de
2011 ainda,
Considerando a nota obtida na avaliação de desempenho realizada em data de
14/09/2018 pela comissão competente,
R E S O L V E:
Art. 1º - Concede ao Sr°.Valdemir de Souza Modesto, casado, portador do CI/RG nº
3.277.550-0 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF nº433.625.409-53, ocupante do cargo de
técnico agrícola, o avanço de uma referência de vencimento a título de Progressão
Funcional, com base no artigo 19 da Lei 500/2011, reenquadrando-o para referência
de nº 45, constante no anexo I da citada Lei.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CERTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos dezessete
dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito.
Valdir Hidalgo Martinez
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 198/2018
Súmula: Concede férias regulamentares ao servidor Cesar Eledir Gabelini, e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso
de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias regulamentares ao servidor Cesar Eledir Gabelini, Casado,
Portador da Carteira de Identidade RG nº 2.093525-1-, relativas ao período aquisitivo
01/02/2017 a 31/01/2018, por quinze dias, devendo entrar em gozo da mesma a partir
de 24 de Setembro de 2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos dezessete
dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito.
Valdir Hidalgo Martinez
Prefeito Municipal
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Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Parana
PORTARIA Nº 279, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018
Concede férias regulamentares e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Art. 1o Conceder aos servidores abaixo relacionados, férias regulamentares, conforme segue:
NOME
Matr.
Período Aquisitivo Período de gozo das Férias
Adezuita Galdino da Nobrega
90980
2017/2018
14/05/2018 a 12/06/2018
Alice Yuriko Miura
8974
2016/2017
25/06/2018 a 24/07/2018
Cristiane de Lima Ferreira
89478
2016/2017
16/07/2018 a 14/08/2018
Danielly Cintia Carlos Brati
10456
2015/2016
23/07/2018 a 21/08/2018
Edimilson Pereira da Silva
90034
2015/2016
03/08/2018 a 01/09/2018
Eliene Auxiliadora de Souza Mena
14265
2014/2015
03/09/2018 a 02/10/2015
Marcos Evangelista da Silva
89559
2014/2015
23/07/2018 a 21/08/2018
Mariana Silva Jakimiu
13200
2015/2016
01/08/2018 a 30/08/2018
Nevair Gouvea Nunes
809
2017/2018
27/08/2018 a 25/09/2018
Noemia Martins Rosa
89532
2017/2018
18/06/2018 a 17/07/2018
Pedronice Rodrigues de Souza
5886
2016/2017
04/06/2018 a 03/07/2018
Sirley Castilho Regina Celin
9342
2015/2016
26/07/2018 a 24/08/2018
Valter Botan Junior
12637
2015/2016
01/08/2018 a 30/08/2018
Wilson Inacio de Sa
1384
2015/2016
03/08/2018 a 02/09/2018
Zezito Matos de Oliveira
13315
2012/2013
03/08/2018 a 01/09/2018
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, 17 de setembro de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
PORTARIA Nº 280, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018
Concede Adicional de Formação Intelectual – AFI, nos termos do art. 22, da Lei Complementar nº 42, de 26 de março
de 2012, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, e, considerando o art.
22, da Lei Complementar nº 042, de 26 de março de 2012,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Adicional de Formação Intelectual – AFI, ao servidor público municipal, nos termos do art. 22, da Lei
Complementar nº. 042, de 26 de março de 2012, conforme segue:
MATR.
NOME
FORMAÇÃO
GRP.OC
%
13021
Elizabete Maria de Lima Leal
2º GRAU
GOO
10 %
92388
Jerusa Mario Martins
2º GRAU
GOO
10 %
92384
Marcos Antonio Pivetta
2º GRAU
GOO
10 %
17744
Sandra Regina Buschini da Silva
3º GRAU
GOO
15 %
Art. 2º O percentual acima descrito, terá como base de cálculo a referência/classe que se posicionar o servidor na
tabela salarial pertencente ao seu grupo ocupacional, conforme os anexos da Lei Complementar nº. 042/2012.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 01 de setembro
de 2018.
Tapejara, 17 de setembro de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Parana
P O R T A R I A Nº 832/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora MARCIA APARECIDA SANTANA CPF. nº 843.718.119-49, ocupante do cargo de
Professora, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 90 (noventa) dias de licença premio
regulamentares, referente ao quinquênio 09/09/11 a 01/09/16, a contar do dia 08/07/18 a 05/10/18.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Agosto de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 842/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
ATRIBUIR a contar do dia 27/08/2018, Jornada Suplementar de 20(vinte) horas semanais, na função de Docente, a
servidora ANDRESSA TELESKI, CPF: 102.285.829-70, na Escola Municipal de Educação Integral Emiliano Perneta,
conforme Lei Complementar 006/2015, Seção III, Art.58, Caput.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 843/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
REMANEJAR LOTAÇÃO, a contar do dia 13 de agosto de 2018, o servidor PAULO VICTOR BUCK MELLO, CPF. Nº
065.016.589-69, ocupante do cargo de Médico Veterinário, da Vigilância Sanitária, junto a Secretaria Municipal de
Saúde, para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Agosto de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 854/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora ELIANE FURLAN DOS SANTOS, CPF. nº 078.460.909-84, ocupante do cargo de Agente
Comunitária de Saúde, lotada na Divisão da UBS Central, junto a Secretaria Municipal de Saúde, 180 (cento e oitenta)
dias de Licença Maternidade, a contar retroativamente do dia 16/07/18 a 11/01/19, conforme Lei Complementar nº
004/2009 do dia 14/12/2009.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 04 (três) dias do mês de setembro do ano de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
- Prefeita Municipal em Exercício P O R T A R I A Nº 855/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
REMANEJAR LOTAÇÃO, a contar do dia 05 de setembro de 2018, a servidora LUCIMAR LAZARO ZACARIAS, CPF. Nº
966.085.441-20, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, da Escola Municipal Nísia Floresta, junto a Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, para o CMEI Pequeno Príncipe, junto a mesma Secretaria.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 858/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora SULEY CRISTINA MARQUEZI CPF. nº 811.348.359-49, ocupante do cargo de Professora,
junto a
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 90 (noventa) dias de licença premio
regulamentares, referente ao quinquênio 01/04/05 a 01/04/10, a contar do dia 25/09/18 a 23/12/18.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 859/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora ZELMA OLIVEIRA DUARTE CPF. nº 815.265.809-00, ocupante do cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de licença premio
regulamentares, referente ao quinquênio 24/07/11 a 24/07/16, a contar do dia 29/08/18 a 27/09/18.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 860/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor VALCIR MARTINS ALVES CPF. nº 060.337.599-58, ocupante do cargo de Motorista, junto
a Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 01/08/16 a
31/07/17, a contar do dia 01/09/18 a 30/09/18.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 11 (onze) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 861/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora DANUSIA PRISCILA GATTO CPF. nº 033.169.429-80, ocupante do cargo de Psicóloga, junto
a Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 12/07/16 a
11/07/17, a contar retroativamente do dia 02/07/18 a 31/07/18.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 11 (onze) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 863/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER o servidor ARTUR REINALDO DA SILVA CPF. nº 023.034.579-47, ocupante do cargo de Motorista, junto
a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao período
aquisitivo 01/08/17 a 31/07/18, a contar do dia 03/09/18 a 02/10/18.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 11 (onze) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 864/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora SONIA MARIA SIQUEIRA CPF. nº 666.328.469-04, ocupante do cargo de Secretaria
Administrativa, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 90 (noventa) dias de licença
premio regulamentares, referente ao quinquênio 01/05/01 a 01/05/06, a contar do dia 01/10/18 a 29/12/18.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 11 (onze) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 865/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora SOLANGE RAQUEL DE SOUZA REIS CPF. nº 571.031.009-34, ocupante do cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 15 (quinze) dias
de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 13/01/17 a 12/01/18, a contar do dia 10/09/18 a 24/09/18.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 12 (doze) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 866/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora MARIA DE FATIMA ENCARNACAO MENDES PEREIRA CPF. nº 795.600.599-04, ocupante do
cargo de Assessor Administrativo I, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias
regulamentares, referente ao período aquisitivo 01/02/15 a 31/01/16, a contar do dia 01/10/18 a 30/10/18.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 11 (onze) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 867/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora CLEUSA ANA DE JESUS CPF. nº 555.498.109-72, ocupante do cargo de Professora, junto
a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 90 (noventa) dias de licença premio regulamentares,
referente ao quinquênio 23/04/12 a 22/04/17, a contar do dia 17/09/18 a 15/12/18.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 11 (onze) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 868/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor FRANCISCO ROSADO FILHO CPF. nº 750.356.264-15, ocupante do cargo de Médico, junto
a Secretaria Municipal de Saúde, 15 (quinze) dias de férias restantes, referente ao período aquisitivo 04/04/17 a
03/04/18, a contar do dia 15/10/18 a 29/10/18.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 11 (onze) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 869/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor LUCAS GARBUGIO CONCEIÇAO CPF. nº 087.118.949-62, ocupante do cargo de
Engenheiro Civil, junto a Secretaria Municipal de Planejamento, 15 (quinze) dias de férias restantes, referente ao
período aquisitivo 17/02/16 a 16/02/17, a contar do dia 01/10/18 a 15/10/18.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 11 (onze) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 870/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor LUCAS GARBUGIO CONCEIÇAO CPF. nº 087.118.949-62, ocupante do cargo de
Engenheiro Civil, junto a Secretaria Municipal de Planejamento, 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente
ao período aquisitivo 17/02/17 a 16/02/18, a contar do dia 16/10/18 a 30/10/18.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 11 (onze) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 875/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora MANUELA GALVES MALERBA CPF. nº 227.027.898-46, ocupante do cargo de Médico,
junto a Secretaria Municipal de Saúde, 15 (quinze) dias de férias restantes, referente ao período aquisitivo 01/03/16
a 28/02/17, a contar do dia 03/09/18 a 17/09/18.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 11 (onze) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 876/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora MANUELA GALVES MALERBA CPF. nº 227.027.898-46, ocupante do cargo de Médico,
junto a Secretaria Municipal de Saúde, 15 (quinze) dias de férias restantes, referente ao período aquisitivo 01/03/17
a 28/02/18, a contar do dia 18/09/18 a 02/10/18.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 11 (onze) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 883/2018
Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora NEUZA CORREA MASSE CPF. nº 526.771.509-30, ocupante do cargo de Auxiliar
Administrativo, junto a Secretaria Municipal de Saúde, 10 (dez) dias de férias restantes, referente ao período
aquisitivo 10/03/16 a 09/03/17, a contar do dia 01/10/18 a 10/10/18.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 12 (doze) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em ExercícioP O R T A R I A Nº 884/2018
A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora NEUZA CORREA MASSE CPF. nº 526.771.509-30, ocupante do cargo de Auxiliar
Administrativo, junto a Secretaria Municipal de Saúde, 20 (vinte) dias de férias regulamentares, referente ao período
aquisitivo 10/03/17 a 09/03/18, a contar do dia 11/10/18 a 30/10/18.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 12 (doze) dias do mês de Setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal em Exercício-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
E A PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 95.640.736/0001-30,
com sede na Av. Pedro Amaro dos Santos, 900, Centro, na cidade de Alto Paraíso – PR., neste ato representado pela
autoridade competente, o Prefeito Municipal, DÉRCIO JARDIM JÚNIOR, agente político, brasileiro, RG: 1.649.033-4
SESP/PR, inscrito no CPF: 474.519.719-53, residente e domiciliado na cidade de Alto Paraíso – PR., e a PROVOPAR
MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, inscrito no CNPJ sob nº 01.827.715/0001-85, com sede na Avenida Pedro Amaro
dos Santos, 900, Centro, na cidade de Alto Paraíso – PR., representado pelo Presidente da Entidade, Vanderlan Pedro
Lisboa, brasileiro, RG: 4.957.398-7 SESP/PR, inscrito no CPF: 607.560.559-20, residente e domiciliado na cidade de
Alto Paraíso – PR. Resolvem celebrar o presente termo de fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, Decreto Municipal 1472/2017, consoante o parecer da Comissão de Seleção
nº 001/2018, Decreto Municipal nº 1868/2018 que adjudica e homologa o resultado do processo de inexigibilidade de
licitação nº 019/2018 e mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO			
1.1 - O presente termo de fomento, decorrente do processo de inexigibilidade de chamamento público, tem por objeto
a transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades de assistência social a pessoas
idosas em situação de vulnerabilidade social, beneficiando a população idosa carente do Município com auxílios nas
necessidades básicas, tais como, alimentação, transporte, saúde, higiene pessoal, priorizando a qualidade de vida,
conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I.
1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:
I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades
exclusivas do Estado;
II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
2.1 - São obrigações dos Partícipes:
I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração
das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações
eventuais alterações no seu conteúdo;
b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeterá a comissão de monitoramento e
avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de
contas devida pela organização da sociedade civil;
c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de
trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos
pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que
guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de fomento;
e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o
administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do
gestor, com as respectivas responsabilidades;
g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até
cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;
j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na
execução do objeto da parceria;
h) prestar contas no SIT (Sistema Integrado de Transferências) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ou outro
que venha a substituí-lo.
II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
a) manter escrituração contábil regular;
b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento e no SIT (Sistema Integrado de
Transferências) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ou outro que venha a substituí-lo;
c) divulgar em locais visíveis de suas sedes sociais, nos estabelecimentos em que exerça suas ações e quando
possível na internet, todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações
requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº
13.019/2014;
e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle
interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos
instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do
objeto;
f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que
diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto previsto no de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária
da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os
ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo
de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Fomento é de
até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
3.2 – A previsão orçamentária para execução do presente termo de fomento ocorrerá através da seguinte dotação
orçamentária:
7598
335043999900 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 14.08.00.08.241.0005.2.101
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
7597
3.3 – O valor que compõe essa quantia será referente ao repasse mensal de acordo com o plano de aplicação
atualizado na presente data, por um período de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
4.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO transferirá os recursos em favor da PROVOPAR MUNICIPAL
DE ALTO PARAÍSO, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica
vinculada a este instrumento.
4.2 – É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de
poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de
aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal,
quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.
4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de fomento,
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.
4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes
casos:
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da
sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de fomento;
III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras
apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
4.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração
pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do
responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
5.1 – O presente termo de fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas
pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade
do agente ou representante da PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO para:
I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;
III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das
quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos; e
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;
VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1 - O presente Termo de Fomento terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação do
extrato na imprensa oficial do Município.
6.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO devidamente
justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências
legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Fomento.
6.3 – Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do
término da vigência do Termo de Fomento ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração
de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá
conter:
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão
da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO
PARAÍSO na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no
respectivo termo de fomento;
V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva,
bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
VI – fica designado o servidor público Fernando da Silva Crisóstomo como principal responsável pela fiscalização
do Termo de Fomento, com acompanhamento e assessoramento dos demais membros nomeados pela Comissão
Técnica de Monitoramento e Avaliação designados pela Portaria nº 262/2018.
CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1 - A prestação de contas apresentada pela PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO deverá conter elementos
que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos
resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes
informações e documentos:
I – extrato da conta bancária específica;
II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade
civil e número do instrumento da parceria;
III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;
§ 1.ºSerão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.
§ 2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo
de até 30 (trinta) dias a partir do término de cada bimestre do exercício financeiro ou do final da vigência da parceria.
8.2 - A prestação de contas relativa à execução do termo de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos
previstos no plano de trabalho e os dados informados no Sistema Integrado de Transferências (SIT) do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, bem como dos seguintes relatórios:
I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos
desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
II - relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente
realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados
estabelecidos no plano de trabalho.
8.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios
elaborados internamente, quando houver:
I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação
designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do
termo de fomento.
8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014,
deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:
I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
8.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos
na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:
I - aprovação da prestação de contas;
II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.
8.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da
sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 30 (trinta) dias por notificação, dentro do prazo que a administração pública
possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.
§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade
administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos
fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação
vigente.
8.7 - A administração pública apreciará a prestação de contas parcial e final no prazo de até 60 (sessenta) dias,
contado da data do encerramento bimestral do exercício financeiro.
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:
I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras,
punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;
II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo
da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período
entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.
8.8 - As prestações de contas serão avaliadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no
plano de trabalho;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não
resulte em dano ao erário;
IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
8.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em
relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e
jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.
8.10 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da
sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES
9.1 – A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo
a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua
vigência.
9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da natureza do objeto.
9.3 – As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do
ajuste, deverão ser previamente submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão ao qual deverão os autos ser
encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.
9.4 – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que
tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes
do saldo do Termo de Fomento.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES
10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de
2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da
sociedade civil parceira as seguintes sanções:
I - advertência;
II- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com
órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com o
Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade
civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso II.
10.2 – no caso de suspensão, mesmo que temporária, dos serviços prestados pela PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO
PARAÍSO fica a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO responsável por assumir ou transferir a outra entidade
a responsabilidade pela execução do objeto pactuado, de modo a evitar a sua descontinuidade.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES
11.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com
recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.
11.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente
adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Fomento.
11.3 – Os bens remanescentes serão de propriedade da PROVOPAR e gravados com cláusula de inalienabilidade,
devendo a organização da sociedade civil formalizar promessa de transferência da propriedade à administração
pública, na hipótese de sua extinção.
11.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser
doados a outra Organização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária,
quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,
11.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados
para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Fomento, sob pena de
reversão em favor da Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
12.1 - O presente termo de fomento poderá ser:
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as
vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta)
dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;
II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE
13.1 - A eficácia do presente termo de fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução
do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de fomento, que não possam ser
resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Xambrê, Estado do Paraná, com renúncia expressa a outros,
por mais privilegiados que forem.
14.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos
termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que
vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.
Alto Paraíso – PR., 12 de Setembro de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
VANDERLAN PEDRO LISBOA
Presidente PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
Testemunhas:
Marileide Pereira da Silva Lopes
Emiliano Bortolone Lopes

leis@ilustrado.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE FOMENTO Nº 003/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
E A PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 95.640.736/0001-30,
com sede na Av. Pedro Amaro dos Santos, 900, Centro, na cidade de Alto Paraíso – PR., neste ato representado pela
autoridade competente, o Prefeito Municipal, DÉRCIO JARDIM JÚNIOR, agente político, brasileiro, RG: 1.649.033-4
SESP/PR, inscrito no CPF: 474.519.719-53, residente e domiciliado na cidade de Alto Paraíso – PR., e a PROVOPAR
MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, inscrito no CNPJ sob nº 01.827.715/0001-85, com sede na Avenida Pedro Amaro
dos Santos, 900, Centro, na cidade de Alto Paraíso – PR., representado pelo Presidente da Entidade, Vanderlan Pedro
Lisboa, brasileiro, RG: 4.957.398-7 SESP/PR, inscrito no CPF: 607.560.559-20, residente e domiciliado na cidade de
Alto Paraíso – PR. Resolvem celebrar o presente termo de fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, Decreto Municipal 1472/2017, consoante o parecer da Comissão de Seleção
nº 001/2018, Decreto Municipal nº 1869/2018 que adjudica e homologa o resultado do processo de inexigibilidade de
licitação nº 020/2018 e mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO			
1.1 - O presente termo de fomento, decorrente do processo de inexigibilidade de chamamento público, tem por objeto
a transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades de manutenção da Casa Lar
de Alto Paraíso, com a finalidade especial de acolhimento institucional para o atendimento de crianças de 0 (zero)
a 18 (dezoito) anos de idade incompletos, de ambos os sexos, provenientes do município de Alto Paraíso. Sendo
em atendimento por tempo determinado pelo Ministério Publico, no sentido de encaminhamento da criança para
um núcleo familiar, seja ela de origem adotiva ou não, em conformidade com a resolução da equipe técnica em
consonância com a Lei 8.069/90 9ECA), conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I.
1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:
I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades
exclusivas do Estado;
II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
2.1 - São obrigações dos Partícipes:
I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração
das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações
eventuais alterações no seu conteúdo;
b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeterá a comissão de monitoramento e
avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de
contas devida pela organização da sociedade civil;
c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de
trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos
pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que
guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de fomento;
e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o
administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do
gestor, com as respectivas responsabilidades;
g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até
cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;
j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na
execução do objeto da parceria;
h) prestar contas no SIT (Sistema Integrado de Transferências) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ou outro
que venha a substituí-lo.
II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
a) manter escrituração contábil regular;
b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento e no SIT (Sistema Integrado de
Transferências) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ou outro que venha a substituí-lo;
c) divulgar em locais visíveis de suas sedes sociais, nos estabelecimentos em que exerça suas ações e quando
possível na internet, todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações
requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº
13.019/2014;
e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle
interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos
instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do
objeto;
f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que
diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto previsto no de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária
da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os
ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo
de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Fomento é de
até R$ 153.608,00 (cento e cinqüenta e três mil, Seiscentos e Oito Reais).
3.2 – A previsão orçamentária para execução do presente termo de fomento ocorrerá através da seguinte dotação
orçamentária:
7361
335043999900 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 14.07.00.08.243.0005.2.101
FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC
7360
3.3 – O valor que compõe essa quantia será referente ao repasse mensal de acordo com o plano de aplicação
atualizado na presente data, por um período de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
4.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO transferirá os recursos em favor da PROVOPAR MUNICIPAL
DE ALTO PARAÍSO, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica
vinculada a este instrumento.
4.2 – É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de
poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de
aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal,
quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.
4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de fomento,
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.
4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes
casos:
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da
sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de fomento;
III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras
apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
4.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração
pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do
responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
5.1 – O presente termo de fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas
pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade
do agente ou representante da PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO para:
I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;
III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das
quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos; e
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;
VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1 - O presente Termo de Fomento terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação do
extrato na imprensa oficial do Município.
6.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO devidamente
justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências
legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Fomento.
6.3 – Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do
término da vigência do Termo de Fomento ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração
de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão
da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO
PARAÍSO na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no
respectivo termo de fomento;
V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva,
bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
VI – fica designado o servidor público Fernando da Silva Crisóstomo como principal responsável pela fiscalização
do Termo de Fomento, com acompanhamento e assessoramento dos demais membros nomeados pela Comissão
Técnica de Monitoramento e Avaliação designados pela Portaria nº 262/2018.
CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1 - A prestação de contas apresentada pela PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO deverá conter elementos
que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos
resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes
informações e documentos:
I – extrato da conta bancária específica;
II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade
civil e número do instrumento da parceria;
III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;
§ 1.ºSerão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.
§ 2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo
de até 30 (trinta) dias a partir do término de cada bimestre do exercício financeiro ou do final da vigência da parceria.
8.2 - A prestação de contas relativa à execução do termo de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos
previstos no plano de trabalho e os dados informados no Sistema Integrado de Transferências (SIT) do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, bem como dos seguintes relatórios:
I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos
desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
II - relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente
realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados
estabelecidos no plano de trabalho.
8.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios
elaborados internamente, quando houver:
I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação
designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do
termo de fomento.
8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014,
deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:
I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
8.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos
na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:
I - aprovação da prestação de contas;
II - aprov
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PREFEITURA municipal de cruzeiro do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
Termo Aditivo 132/2018
REF. CONTRATO Nº 207/2016
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO 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 pelo seu Prefeito 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
EXPRESSO MARINGA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 79.111.779/0001-72, com sede
na ESTAÇAO RODOVIARIA, - CEP: 87400000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominado CONTRATADO, neste
ato representada pelo(a) LÚCIO CESAR JACOMELLI, portador da cédula identidade RG. nº SSP/Paraná, e do CPF
nº. 125.098.748-29, AVENIDA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, 1840 - CEP: 87030010, tem entre si justo e
acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa para fornecimento de passes
e passagens, com procedência de Cruzeiro do Oeste - PR e outros municípios, abrangendo o Estado do Paraná,
com finalidade de atender pessoas de baixa renda cadastradas na Secretaria Municipal da Ação Social, em casos de
emergência, benefícios do INSS, itinerantes, entre outros, conforme avaliação da equipe técnica de Assistência Social,
por um período de12 (doze) meses., da(o) Processo inexigibilidade 9/2016, 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
Processo inexigibilidade nº 9/2016, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a
mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo
de vigência do contrato 207/2016, a contar do dia 21 dias de setembro de 2018 com vencimento em 20 de
setembro de 2019, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em
memorando.2018006277
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Processo
inexigibilidade 9/2016, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 207/2016
Cruzeiro do Oeste,03 de setembro de 2018.
EXPRESSO MARINGA
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal Interina
Testemunhas:
1----------------------------------------2 ----------------------------------------Termo Aditivo 134/2018
REF. CONTRATO Nº 98/2017
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO 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 pelo seu Prefeito 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
G P CORREIA TRANSPORTES - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 26.973.287/000120, com sede na RUA ESTER TAVARES DE SOUZA, 569 - CEP: 87400000 - BAIRRO: DER, doravante denominado
CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) GISELLE PATRICIA CORREIA, portador da cédula identidade RG. nº
SSP/Paraná, e do CPF nº. 061.300.989-44, RUA ESTER TAVARES DE SOUZA, - CEP: 87400000, tem entre si justo e
acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa para prestar serviços de locação
de 01 (um) veículos Kombi ano não inferior a 2008, com capacidade de no mínimo 09 (nove) lugares, destinados ao
transporte de alunos de 1ª a 5ª série do Município de Cruzeiro do Oeste, conforme a necessidade. Com fornecimento
de motorista, combustível e peças sendo R$: 1,80 (um real e oitenta centavos) o km rodado, média de no máximo 215
km por dia, de segunda a sexta, por um período de nove meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer - Divisão Transporte Escolar. Conforme especificações no Anexo I. da(o) Tomada de preços
10/2017, 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
Tomada de preços nº 10/2017, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma,
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de
vigência do contrato 98/2017, a contar do dia 11 de Outubro de 2018 com vencimento em 23 de Dezembro de 2018, para
dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando.2018006174
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Tomada
de preços 10/2017, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 98/2017
Cruzeiro do Oeste, 03 de Setembro de 2018.
G P CORREIA TRANSPORTES - ME
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal Interina
Testemunhas:
1----------------------------------------2 -----------------------------------------

Missão: Oportunizar ao dependente de álcool e outras drogas, meios
para viver em abstinência e construir um novo estilo de vida.
Visão: Possibilitar a pessoa com problemas decorrentes do uso ou
abuso de substancia psicoativas, sobriedade, qualidade de vida e
cidadania.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral CREVD

O Centro de Recuperação Viva com Deus - CREVD, por meio de seu representante legal
CONVOCA todos os seus associados a comparecer na Assembléia Geral Ordinária, a
realizar-se no dia 29 de setembro de 2018, na sede do CREVD localizado na Rua Ouro
Branco, 1767, Conj. Residencial Ouro Branco, Umuarama-PR, em primeira convocação as
14:00 horas e, em segunda e última as 14:30 horas, tendo como objetivo “deliberar sobre a
Prestação de Contas da Diretoria Atual e Desligamento e Recebimento de Associados”.
IMPORTANTE A PARTICIPAÇÃO DE TODOS.
Umuarama-PR, 17 de setembro de 2018.

___________________________________________
Centro de Recuperação Viva com Deus - CREVD
Eliseu Martins dos Santos - Presidente

CREVD - Centro de Recuperação Viva com Deus
CNPJ 00.656.240/0001-49 | Rua Ouro Branco, 1767 – Conj. Ouro Branco - Umuarama – Pr.
Fone (44) 3639-6050 | crevd.umuarama@gmail.com | www.crevd.com.br
22 anos restaurando vidas e famílias

Termo Aditivo 140/2018
REF. CONTRATO Nº 73/2018
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO 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 pelo seu Prefeito 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
HENRIQUE CARDOZO ROCHA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº , com sede na RUA
JOAO ORMINDO DE REZENDE, 86 Av. Ayrton Senna - CEP: 87400000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominado
CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) , portador da cédula identidade RG. nº SSP/Paraná, e do CPF nº.
, , tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições
seguintes:
Cláusula Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de profissionais para presar serviços na área
de Agente de Defesa Civil em caráter de urgência destinado ao Bombeiro Municipal/Defesa Civil, por um período de 06
(seis) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, da(o) Processo dispensa
1/2018, 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
Processo dispensa nº 1/2018, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma,
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo
de vigência do contrato 73/2018, a contar do 11 de Setembro de 2018 com vencimento em 12 de Novembro de
2018, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando.
2018006928.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação
Processo dispensa 1/2018, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 73/2018.
Cruzeiro do Oeste, 11 de Setembro de 2018.
HENRIQUE CARDOZO ROCHA
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal Interina
Testemunhas:
1----------------------------------------2 ----------------------------------------Termo Aditivo 141/2018
REF. CONTRATO Nº 74/2018
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO 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 pelo seu Prefeito 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
JORGE JUNIOR DE BRITO, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº , com sede na RUA JOAO
ORMINDO DE REZENDE, 0 - CEP: 87400000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominado CONTRATADO, neste ato
representada pelo(a) , portador da cédula identidade RG. nº SSP/Paraná, e do CPF nº. , , tem entre si justo e acertado
na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de profissionais para prestar serviços na
área de Agente de Defesa Civil em caráter de urgência destinado ao Bombeiro Municipal/Defesa Civil, por um período
de 06 (seis) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos., da(o) Processo
dispensa 2/2018, 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
Processo dispensa nº 2/2018, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma,
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo
de vigência do contrato 74/2018, a contar do 11 de Setembro de 2018 com vencimento em 12 de Novembro de
2018, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando.
2018006928.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação
Processo dispensa 2/2018, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 74/2018
Cruzeiro do Oeste, 11 de Setembro de 2018
JORGE JUNIOR DE BRITO
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal Interina
Testemunhas:
1----------------------------------------2 ----------------------------------------Termo Aditivo 142/2018
REF. CONTRATO Nº 75/2018
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO 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 pelo seu Prefeito 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
GILDO ROGERIO DA SILVA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº , com sede na RUA
JOAO ORMINDO DE REZENDE, 2350 Av. Brasil - CEP: 87400000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominado
CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) , portador da cédula identidade RG. nº SSP/Paraná, e do CPF nº.
, , tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições
seguintes:
Cláusula Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de profissionais para prestar serviços na
área de Agente de Defesa Civil em caráter de urgência destinado ao Bombeiro Municipal/Defesa Civil, por um período
de 06 (seis) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, da(o) Processo
dispensa 3/2018, 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
Processo dispensa nº 3/2018, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma,
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo
de vigência do contrato 75/2018, a contar do 11 de Setembro de 2018 com vencimento em 12 de Novembro de
2018, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando.
2018006928.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação
Processo dispensa 3/2018, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 75/2018.
Cruzeiro do Oeste, 11 de Setembro de 2018.
GILDO ROGERIO DA SILVA
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal Interina
Testemunhas:
1----------------------------------------2 ----------------------------------------Termo Aditivo 143/2018
REF. CONTRATO Nº 76/2018
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO 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 pelo seu Prefeito 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
DANILLO VIEIRA MENDES, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº , com sede na RUA JOAO
ORMINDO DE REZENDE, 35 Rua Edmundo Mercer J - CEP: 87400000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominado
CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) , portador da cédula identidade RG. nº SSP/Paraná, e do CPF nº.
, , tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições
seguintes:
Cláusula Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de prestação de serviços profissionais na
área de Agente de Defesa Civil em caráter de urgência destinado ao Bombeiro Municipal/Defesa Civil, por um período
de 06 (seis) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, da(o) Processo
dispensa 4/2018, 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
Processo dispensa nº 4/2018, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma,
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de
vigência do contrato 76/2018, a contar do dia 11 de Setembro de 2018 com vencimento em 12 de Novembro de
2018, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando.
2018006928
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação
Processo dispensa 4/2018, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 76/2018
Cruzeiro do Oeste, 11 de Novembro de 2018.
DANILLO VIEIRA MENDES
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal Interina
Testemunhas:
1----------------------------------------2 ----------------------------------------Termo Aditivo 144/2018
REF. CONTRATO Nº 77/2018
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO 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 pelo seu Prefeito 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
EDER ELOSERGIO ROVERON, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº, com sede na RUA
JOAO ORMINDO DE REZENDE, 3095 Rua Cuiabá - Umuarama - CEP: 87400000 - BAIRRO: CENTRO, doravante
denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) , portador da cédula identidade RG. nº SSP/Paraná,
e do CPF n, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e
condições seguintes:
Cláusula Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de profissionais para prestar serviços na
área de Agente de Defesa Civil em caráter de urgência destinado ao Bombeiro Municipal/Defesa Civil, por um período
de 06 (seis) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, da(o) Processo
dispensa 5/2018, 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
Processo dispensa nº 5/2018, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma,
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo
de vigência do contrato 77/2018, a contar do 11 de Setembro de 2018 com vencimento em 12 de Novembro de
2018, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando
2018006928.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação
Processo dispensa 5/2018, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 77/2018.
Cruzeiro do Oeste, 11 de Setembro de 2018.
EDER ELOSERGIO ROVERON
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal Interina
Testemunhas:
1----------------------------------------2 -----------------------------------------

Estado do Parana

Estado do Parana

PREFEITURA MUNICIPAL DE ivaté

DECRETO N.º 178/2018
SÚMULA: Homologa resultado de processo Licitatório.
O Prefeito do Município de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Homologado o resultado do processo Licitatório modalidade Pregão Presencial Registro de Preços nº.
069/2018, em favor da empresa REGIS LUIS PAZINATO - ME, que tem como objeto o Registro de preços para futuro
e eventual fornecimento de Refeições (Almoço e Jantar) para atendimento dos servidores municipais que prestam
serviços no município de Ivaté, conforme relação com quantidades e especificações constantes no edital e seus
anexos, com vigência de 12 meses.
Art. 2º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, aos 17 dias do mês de Setembro de 2018.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE Esperança Nova

Estado do Parana
DECRETO Nº. 88/2018
Homologa Julgamento proferido pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
do Processo Licitatório nº. 31/2018, modalidade Tomada de Preços – nº. 05/2018 e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova - PR, no uso de suas atribuições legais e conforme
Autorização para Homologação da Assessoria Jurídica/PARANACIDADE,
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação (CPL)
da Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 05/2018 do Município de Esperança Nova,
referente à licitação, que se trata da Execução de Pavimentação de vias urbanas em CBUQ com
área de 2.442,01 m2, incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base de solo-cimento
4%, revestimento, meio fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, drenagem
e ensaios tecnológicos.
VENCEDOR
VALOR R$
ALUGALILA USINA DE ASFALTO, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ:
05.826.387/0001-53
R$ 301.347,26 (Trezentos e um mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos)
Art. 2º. Fica o setor competente autorizado a elaborar o Contrato conforme edital, depois de
cumpridas todas as formalidades legais.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos 17 (dezessete) dias
do mês de setembro de 2018.
Valdir Hidalgo Martinez
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ivaté

P O R T A R I A Nº. 445/2018
REVOGA a Portaria nº. 037/2017.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º – REVOGAR a Portaria nº. 037/2017, que concedeu Função Gratificada à servidora JUCELIA APARECIDA
FAGUNDES MOREIRA RIBEIRO, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 7.888.284-0 SSP/Pr, no percentual de
25% (vinte e cinco por cento), sobre o vencimento do cargo efetivo, a partir de 17 de Setembro de 2018.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, aos 17 dias do mês de Setembro de 2018.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE maria helena

Estado do Parana

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
O Município de Maria Helena – PR torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 101/2018.
Objeto: A presente licitação, tem por objetivo à contratação de empresa do ramo para fornecimento de lâmpadas de
acordo com as especificações do Anexo I, parte integrante do presente Edital, juntamente com os demais Anexos.
Edital disponível: No portal da transparência do Município de Maria Helena.
Informações: no Setor de Licitações pelo fone/fax (44) 3662 1030, Maria Helena – PR.
Entrega das Propostas: 28/11/2018 até às 11h00min.
Abertura das Propostas: 28/11/2018, às 11h00min.
Maria – PR, 17 de setembro de 2018.
CELSO JESUS OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

Estado do Parana

municipio de pérola

DECRETO Nº 245/2018
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão
Presencial nº 54/2018, dando outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de apoio sobre propostas apresentadas
ao Pregão Presencial nº 54/2018, que tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento parcelado de
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para a composição da merenda Escolar do Ensino Fundamental e
Educação Infantil do Município de Pérola, Estado do Paraná, tendo sido declarada vencedora as empresas abaixo
especificadas, nos termos da ata anexada no referido processo:
FORNECEDORES
VALOR TOTAL R$
GOMES & RONCOLATO LTDA
42.246,20
J. C. MARTINS FRUTARIA-ME
30.483,00
GILMAR A. DE SOUZA MERCADO-ME
11.070,00
FRAW DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
21.383,50
Art. 2º. Fica autorizado o Departamento de Compras e Licitação a formalizar o devido contrato nos termos do artigo 54
e seguintes da Lei 8.666/93, e suas alterações.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pérola/PR, 11 de setembro de 2018.
ANA LUZEVILDE BIACA DE SOUSA
Prefeita em Exercício.
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

Estado do Parana

municipio de pérola

DECRETO Nº 244/2018
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão
Presencial nº 53/2018, dando outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de apoio sobre propostas apresentadas
ao Pregão Presencial nº 53/2018, que tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresas para
o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados ao “Projeto Crescer”, a
serem utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Pérola, Estado do Paraná, tendo
sido declarada vencedoras as empresas abaixo especificadas, nos termos da ata anexada no referido processo:
FORNECEDORES
VALOR TOTAL R$
GOMES & RONCOLATO LTDA
1.836,45
J. C. MARTINS FRUTARIA-ME
1.673,00
GILMAR A. DE SOUZA MERCADO-ME.
5.630,70
FRAW DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
5.013,70
MAQUEA & MAQUEA LTDA-ME
787,50
Art. 2º. Fica autorizado o Departamento de Compras e Licitação a formalizar o devido contrato nos termos do artigo 54
e seguintes da Lei 8.666/93, e suas alterações.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pérola/PR, 11 de setembro de 2018.
ANA LUZEVILDE BIACA DE SOUSA
Prefeita em Exercício.
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

Estado do Parana

PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24,
II da Lei 8.666/93, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do
mesmo diploma legal.
DISPENSA Nº 022/2018
PROCESSO Nº 115/2018
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de recreação e teatro a serem desenvolvidos e
apresentados as crianças e adolescentes do Município de Icaraíma em comemoração ao dia das crianças, através
da Secretaria de Assistência Social.
CONTRATADO: RS PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA - ME
CNPJ: 21.330.069/0001-53
VALOR MÁXIMO: R$ 7.000,00 (sete mil reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2018, ressalvado o direito de prorrogação.

Estado do Parana

municipio de pérola

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2018
Processo: n.º 103/2018. Pregão Presencial nº 53/2018. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas
para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados ao “Projeto Crescer”,
a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Pérola, Estado do Paraná..
Assinatura da Ata: 11/09/18. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: MAQUEA
& MAQUEA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.046.618/0001-55,
estabelecida na Travessa A, nº 15, centro, CEP: 87.225-000, na cidade de Japurá, Estado do Paraná, conforme
especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:
Lote
Item Descrição Unid
Qunt
Marca Modelo Valor Unitário Valor Total
1
15
Polpa de caju, congelada, produto obtido a partir de caju in natura, conteúdo líquido
pasteurizado, podendo ou não conter adição de açúcar. Ausente de substâncias estranhas. Produto congelado, não
fermentado e sem conservantes. (embalagem em polipropileno atóxica contendo 1kg)
KG
25
MAQUEA POLPAS
6,30
157,50
1
16
Polpa de goiaba, congelada, produto obtido a partir de goiaba in natura, conteúdo
líquido pasteurizado, podendo ou não conter adição de açúcar. Ausente de substâncias estranhas. Produto congelado,
não fermentado e sem conservantes. (embalagem em polipropileno atóxica contendo 1kg)
KG
25
MAQUEA POLPAS
6,30
157,50
1
17
Polpa de abacaxi, congelada, produto obtido a partir de abacaxi in natura, conteúdo
líquido pasteurizado, podendo ou não conter adição de açúcar. Ausente de substâncias estranhas. Produto congelado,
não fermentado e sem conservantes. (embalagem em polipropileno atóxico contendo 1kg)
KG
50
MAQUEA POLPAS
6,30
315,00
1
19
Polpa de uva, congelada, produto obtido a partir de uva in natura, conteúdo líquido
pasteurizado, podendo ou não conter adição de açúcar. Ausente de substâncias estranhas. Produto congelado, não
fermentado e sem conservantes. (embalagem em polipropileno atóxica contendo 1kg)
KG
25
MAQUEA POLPAS
6,30
157,50
TOTAL DO LOTE - 01
787,50
VALOR TOTAL DA ATA = R$787,50 (Setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.
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UMUARAMA, terça-feira, 18 de setembro DE 2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE altonia

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

NOTIFICAÇÃO
Dando cumprimento ao contido no Art. 2º da Lei nº 9.452/97, NOTIFICAMOS os Partidos
Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais do Município, quanto ao
recebimento dos seguintes recursos financeiros:
ÓRGÃO REPASSADOR / PROGRAMA
FNS - Agentes Comunitários de Saúde
TOTAL REPASSE

DATA
14/09/18

VALORES
7.098,00
7.098,00

FNS - PISO ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB
TOTAL REPASSE

14/09/18

10.110,00
10.110,00

UNIÃO - Bloco Financeiro Proteção Social Básica Fixo SUAS
TOTAL REPASSE

17/09/18

6.000,00
6.000,00

ESTADO DO PARANÁ
4º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018
REF. PREGÃO PRESENCIAL 005/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL,
inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua
Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
o Exmo. SR. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º 1.489.320 SSP/PR e CPF nº 404.411.629-72, residente
na Avenida Gralha Azul, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa:
CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA, inscrito no CNPJ sob nº.
06.218.782/0001-05, neste ato representada pelo Sr. Gleison Pereira Nobre, portador do RG nº 8.488.155-5 e do CPF
nº. 037.737.919-09, residente na Rua Dracena, 3806, na cidade de Umuarama, estado do Paraná, resolve firmar o
presente 2º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços 001/2018, para entrega do objeto da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial nº. 005/2018, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O 4º Termo Aditivo referente a Ata de Registro de Preços 001/2018, tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro
da Emulsão Asfaltica RR-2C com um reajuste de 5,57%, em virtude da alta nos preços concedidas pela Petrobras nos
derivados de petróleo utilizados no preparo do produto, comprovado com apresentação de Notas Fiscais de entrada
de antes e depois do reajuste, de acordo com o disposto no Art. 65 § 1º da Lei 8.666/1993 e parecer jurídico anexo,
passando a vigorar da seguinte maneira.
LOTE
DESCRITIVO VALOR UNITÁRIO ANTERIOR VALOR UNITÁRIO ATUAL
01
EMULSÃO ASFALTICA RR-2C (TAMBOR DE 200 LITROS)
R$ 695,00
R$ 733,66
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata.
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.
Altônia-PR, 28 de agosto de 2018.
CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal
Contratante
CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA
Gleison Pereira Nobre
Contratada
TESTEMUNHAS:

Alto Paraíso, 17 de Setembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - PR
CNPJ 95.640.736/0001-30
CEP 87528-000
Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx) 44 3664 1320

e-mail – altoparaiso@pref.pr.gov.br
_____________________________________________________________________________________

PORTARIA N.º 288/2018
DATA: 17/09/2018
AUTORIA: Executivo Municipal
SÚMULA: Cancela processo licitatório, modalidade
PREGÃO PRESENCIAL.
O Prefeito Municipal de Alto Paraíso, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1º). Cancelar o processo licitatório, modalidade
PREGÃO PRESENCIAL n. º 076/2018, na fase que se encontra.

publicação.

2º). Esta portaria entrará em vigor na data de sua

Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso,
Estado do Paraná, aos 17 dias do mês de Setembro de 2018.

ESTADO DO PARANÁ
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste comunica a Câmara Municipal, aos Partidos Políticos e as Entidades
Empresariais com sede neste Município que, em cumprimento ao art. 2º da Lei nº. 9.452/97, recebeu os seguintes
recursos da União:
DATA
RECURSO
VALOR (R$)
10-09
ITR INCRA............................R$- 8.691,52
10-09
FPM.....................................R$-444.401,39
10-09
IPM EXPORTAÇÃO…………….R$- 8.313,69
10-09
AT.BASICA...........................R$- 45.926,83
12-09
FNS..MAC............................R$-174.417,36
12-09
FNS. SAMU..........................R$- 21-919,00
13-09
FNA PBV…………………..........R$- 4.500,00
14-09
FNAS DBL MAC....................R$- 10.201,10
14-09
FNS AT.BASICA....................R$-272.944,94
14-08
SALARIO EDUCAÇAO...........R$- 56.628,65
17-09
FNAS DBL............................R$- 8.400,00
Cruzeiro do Oeste, 17 de Setembro 2018.
Maria Helena Bertoco Rodrigues
Prefeita Municipal R

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 434/2018
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, da Inexigibilidade nº 05/2018, dando outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL INTERINA DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Portaria nº 751/2018 de
27/07/2018, publicado em 28/07/2018, sobre o Processo de Licitação nº 471/2018, que tem por objeto a Contratação
de empresa para fornecimento de 01 (um) Ônibus Escolar destinado a Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer - Divisão de Educação. Conforme Processo nº 23400.000191/2018-30 e Documento nº 201801569-4,
solicitação no SIGARP: 78567-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2017.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada.
PROPONENTE:
VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSO
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA R$: 189.900,00 Cento e oitenta e nove mil
novecentos reais
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste
Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL INTERINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

ESTADO DO PARANÁ
Inexigibilidade N.º 05/2018
A Divisão de Compras da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, Órgão
encarregado do Processo Licitatório desta repartição pública justifica:
O presente Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 05/2018, refere-se à Contratação de empresa para
fornecimento de 01 (um) Ônibus Escolar destinado a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
- Divisão de Educação. Conforme Processo nº 23400.000191/2018-30 e Documento nº 201801569-4, solicitação no
SIGARP: 78567-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2017, foi realizado tendo como base o Art. 25, da Lei 8666/93, tendo
em vista o seguinte:
Inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.
O preço cobrado é compatível com os preços de mercado.
Entende-se, portanto, estar justificada a presente Inexigibilidade de Licitação em concordância com o Art. 25, da Lei
nº 8.666/93.
Autorizo a instauração do referido processo como Inexigibilidade de Licitação.
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico a dispensa de licitação, nos termos do presente processo de acordo com a manifestação do Chefe de Divisão
de Compras do Município.
Cruzeiro do Oeste, 12 de setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal Interina

Dércio Jardim Junior
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA N.º 287/2018
SÚMULA: Interrompe férias da Servidora Pública.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Interrompe em 17/09/2018 o gozo das férias da Servidora MARILDA ROSA DO NASCIMENTO DA SILVA,
portadora da Carteira de Identidade RG n.º 8.335.274-4, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de SECRETÁRIA,
lotada no GABINETE DO PREFEITO, por meio da Portaria nº. 274/2018, tendo em vista a necessidade e o interesse
da administração.
Art. 2º - O restante do período para o gozo dos dias será em data a ser definida em época oportuna pela administração,
ficando em haver um saldo de 16 (dezesseis) dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 17 dias do mês de setembro de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
Exercício: 2018

TERMO DE ADITIVO
1° Termo aditivo do contrato nº. 131/2018, decorrente de Pregão n° 41/2018 de Aquisição de uma
Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta, conforme anexo I - termo de referência parte
integrante do edital em conformidade com o TERMO DE COMPROMISSO Nº 4100701712261405908.
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. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa
JSA MERCANTIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 28.845.616/0001-82, com sede no endereço RUA
PRUDENTE DE MORAIS, 1569, CENTRO, VILA SEIXAS RIBEIRAO PRETO-SP neste ato representada
por WILSON PEREIRA DOS SANTOS, portador do RG n° 42.136.789-1, portador do CPF sob n°
219.203.958-14, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto – Rescisão. Fica rescindido o presente contrato de forma
amigável, conforme documentos em anexo ao processo licitatório, com fundamento art. 79, II 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 03 (três) vias de igual forma e teor.

ALTO PIQUIRI 17 de setembro de 2018.

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

CONTRATADA
JSA MERCANTIL LTDA

CNPJ:76.247.352/0001-08

CNPJ:288.456.160-00182

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON PEREIRA DOS SANTOS
RG:42.136.789-1
CPF:219.203.958-14
REPRESENTANTE LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

ESTADO DO PARANÁ
Dispensa por Justificativa N.º 15/2018
A Divisão de Compras da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, Órgão
encarregado do Processo desta repartição pública justifica:
O presente Processo Nº 498/2018 de Dispensa por Justificativa Nº 15/2018, refere-se Contratação de profissional
habilitado para prestação de serviços Técnico em Enfermagem no Distrito de São Silvestre, por um período de 60
(sessenta) dias. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde - Divisão Fundo Municipal de Saúde, foi realizado
tendo como base o Art. 24 inciso IV, da Lei 8666/93, tendo em vista o seguinte:
Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa.
O preço cobrado é compatível com os preços de mercado
Entende-se, portanto, estar justificada a presente Dispensa por Justificativa de Licitação em concordância com o Art.
24 inciso IV, da Lei nº 8.666/93, com redação dada pela Lei Federal nº 8.883/94.
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico a dispensa de licitação, nos termos do presente processo de acordo com a manifestação do Chefe de Divisão
de Compras do Município.
Cruzeiro do Oeste, 13 de setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal interina

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 435/2018
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Dispensa por Justificativo nº 15/2018, dando outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL INTERINA DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Portaria nº 751/2018 de
27/07/2018, publicado em 28/07/2018, sobre o Processo de Licitação nº 498/2018, que tem por objeto a Contratação
de profissional habilitado para prestação de serviços Técnico em Enfermagem no Distrito de São Silvestre, por um
período de 60 (sessenta) dias. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde - Divisão Fundo Municipal de Saúde.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada.
PROPONENTE:
VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSO
LUCIA DE FATIMA RODRIGUES
R$: 2.600,00 Dois mil e seiscentos reais
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste
Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL INTERINA

RESOLUÇÃO N° 28 / 2018
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAUDE – CISA/AMERIOS – 12º REGIONAL DE
SAÚDE, no uso de suas atribuições e considerando o
contido no art. 7º, da Resolução nº 20/2017
(orçamento) resolve:

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 433/2018
SÚMULA – Nomeia Equipe Técnica Municipal para Revisão do Plano Diretor Municipal de Cruzeiro do Oeste- PR.
A PREFEITA INTERINA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando o Art. 182 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
Considerando os Artigos 150 a 153 da Constituição do Estado do Paraná;
Considerando a Lei Federal nº 10.527/2001; e
Considerando a Lei Estadual do Paraná nº 15.229/2006,
DECRETA:
Art. 1º- Fica nomeada Equipe Técnica Municipal – ETM para a revisão do Plano Diretor Municipal PDM.
Parágrafo único. A Equipe a que se refere o caput será composta pelos seguintes membros:
I – Edemar João Tazzionero – Arquiteto e Urbanista e Coordenador Geral;
II – Eliane Correia e Silva – Chefe do Departamento de Planejamento;
III – Marcela Andrade da Silva – Engenheira Civil;
IV – Lucas Garbugio Conceição - Engenheiro Civil;
V - Emerson Alexandre Dobruski – Desenhista;
VI – Ricardo Gusmão Brandani – Contador;
VII – Antônio Carlos Carminatti – Fiscal de Tributos;
VIII – Rosangela Covre Carminatti - Gerente Financeiro;
IX – Pricila Benante Borges Dias – Procuradoria Jurídica;
X – Edelcio Del Quiqui – Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
XI – Henry Dhayron Vieira Pretti - Secretário Municipal de Saúde;
XII – Lucineide de Souza Brito– Secretária Municipal de Educ., Cultura e Esporte e Lazer;
XIII – Selma Bezerra da Silva –Secretaria Municipal de Assistência Social;
XIV – Adriana Miasaki Farinazzo – Secretária Municipal de Administração;
XV –Rodrigo Zamuner Ribas - Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos;
XVI – Jocielli Cristina Z. Ribeiro – Chefe do Departamento de Recursos Humanos;
XVII – Audrey Haruko Nonose- Vigilância Sanitária;
XVIII – Eder Pereira Rubias – Diretor da Divisão do Meio Ambiente;
XIX – Rogerio Ferreira de Andrade – Bombeiro Municipal;
XX – Francielle Farias Carvalho – Chefe Departamento de Indústria e Comércio
Art. 2º- A referida Equipe Técnica Municipal terá, em conjunto com o Conselho Municipal de Planejamento Urbano,
as seguintes atribuições:
I - Levantamento e diagnóstico dos problemas atuais na aplicação das Leis do Plano Diretor referentes à realidade do
Município, nas dimensões ambientais, socioeconômicas, sócio espaciais, infraestrutura, serviços públicos e aspectos
institucionais, abrangendo áreas urbanas e rurais e a inserção do Município na região;
II – Analisar propostas e ideias de melhorias;
III - Fiscalização dos serviços técnicos de consultoria a serem contratados pelo Município;
IV – Observância e aplicação dos dispositivos da Lei Federal nº 10.527/2001 - Estatuto das Cidades e da Lei Estadual
do Paraná nº 15.229/2006;
V - Elaboração do Termo de Referência, com modelo fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná
- SEDU/PARANACIDADE, em papel timbrado do Município e assinado pelo coordenador da ETM.
Art. 3º- A presente Equipe Técnica Municipal será coordenada pelo Arquiteto e Urbanista Edemar João Tazzionero.
Art. 4º- A Equipe Técnica a que se refere este Decreto deverá dedicar, no mínimo, 3 (três) horas diárias aos trabalhos
de revisão do Plano Diretor Municipal.
Art 5º- Fica revogado o Decreto nº 347/2018, de 16 de julho de 2018.
Art. 6º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 11 (ONZE) DIAS
DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal Interina

Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício financeiro,
Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), para reforço
da seguinte dotação do orçamento vigente:
0200
02.002.10.302.0002.2.003
3.3.90.32 ……………………..
3.3.90.39 ……………………..

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE – FONTE
01496
(28) Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
(33) Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica …...
TOTAL

R$ 100.000,00
R$ 10.000,00
R$ 110.000,00

Art. 2º. Como recurso, para a abertura do Crédito
Suplementar, será utilizado o Superávit Financeiro verificado na fonte 01496, proveniente das
disponibilidades financeiras de 2017 sem comprometimento financeiro.
Art. 3º. Esta resolução entrará em vigor a partir da
data de sua assinatura.
Sede do Consorcio Intermunicipal de Saúde Cisa
Amerios – 12ª Regional de Saúde.

03 de setembro de 2018.

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO

Presidente

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREFEITURA www.elotech.com.br
MUNICIPAL DE altonia

ESTADO DO PARANÁ
3º TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018
REF. PREGÃO PRESENCIAL 005/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL,
inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na
Rua Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal o Exmo. SR. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º 14.893-20 SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72,
residente na Avenida Gralha Azul s/n Bairro Cidade Nova, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade
de CONTRATADA empresa: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA,
inscrito no CNPJ sob nº. 06.218.782/0001-05, neste ato representada pelo Sr. Gleison Pereira Nobre, portador do RG
nº 8.488.155-5 e do CPF nº. 037.737.919-09, residente na Rua Dracena, 3806, na cidade de Umuarama, estado do
Paraná, resolve firmar o presente 3º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços 003/2018 para entrega do objeto da
Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 005/2018, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA
O 3º Termo Aditivo tem por objeto acrescentar à Ata de Registro nº 001/2018 uma vigência de 06 (seis) meses para
continuidade no fornecimento dos objetos relacionados no lote 01, passando a mesma a vigorar de 09 de agosto de
2018 a 08 de fevereiro de 2019.
CLAUSULA SEGUNDA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata.
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.
Altônia-PR, 07 de agosto de 2018.
CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal
Contratante
CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA
Gleison Pereira Nobre
TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 436/2018
A PREFEITA MUNICIPAL INTERINA DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art.
49 da Lei Federal nº 8.663/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, não tendo comparecido nenhum interessado, tornandose deserto.
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica considerado deserto Processo de Licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 58/2018, que tem por
objeto a Contratação de um profissional na área de Teatro para atender Projetos da Secretaria Municipal de Educação,
Diretoria de Cultura, Esportes, com disponibilidade para acompanhar em eventuais apresentações dentro e fora do
município por um período de 05 (cinco) meses. Conforme especificações em anexo. Órgão solicitante Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Divisão de Cultura, revogando-se o presente certame.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, quinta-feira, 13 de setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL INTERINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

ESTADO DO PARANÁ
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO N°
093/2017, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA E A EMPRESA JURANDIR BATISTA
FANTI 32368470930.
O Município de Icaraíma, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Hermes
Vissoto, 810 - Centro, inscrito no CNPJ n.º 76.247.337/0001-60, neste ato devidamente 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, doravante denominado CONTRATANTE, e de
outro lado, a empresa JURANDIR BATISTA FANTI 32368470930, inscrita no CNPJ sob n.º 18.694.435/0001-49 com
sede a Rua Flávio Ribeiro s/n, Centro, CEP 87530-000, Icaraíma, Estado do Paraná, neste ato representado por seu
Proprietário o Sr. Jurandir Batista Fanti, portador do RG n° 4.361.428-2 - SSP/PR e devidamente inscrito no CPF sob
n° 323.684.709-30, doravante denominado CONTRATADA, e
INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 055/2017. Pregão Presencial n° 041/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para divulgação de assuntos de relevância e interesse local por meio de carro de
som, no município de Icaraíma e seus distritos.
FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 1° Termo de Apostilamento.
CONSIDERANDO a solicitação protocolada pelo Departamento de Contabilidade e anexa ao processo,
RESOLVE:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1– O presente Termo de Apostilamento tem como objeto a inclusão de dotação orçamentária para o empenho
das despesas relativas ao Contrato N° 093/2017, tendo como objeto a contratação de empresa para divulgação de
assuntos de relevância e interesse local por meio de carro de som, no município de Icaraíma e seus distritos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 – Fica incluída a seguinte dotação, da forma que segue:
Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
FONTE:
344 PROGRAMA VIGIA SUS - CUSTEIO
Órgão:
07 SECRETARIA DE SAÚDE
Un Orçamentária:
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
Código
Especificação Despesa
Esfera
Fonte
10.305.0012.2.154.000
PROGRAMA QUALIFICACAO VIGIASUS - CUSTEIO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 311
Fiscal
344
2.2 – As demais Fontes permanecem da forma contida no contrato original.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
3.1 - Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário,
não modificadas por este Termo de Apostilamento. Assinam o presente instrumento as partes envolvidas no processo
originário, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Icaraíma - PR, 17 de Setembro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA
Marcos Alex de Oliveira
Contratante
JURANDIR BATISTA FANTI 32368470930
Contratada
Testemunhas:
Nome: João Gilson Prado
Nome: Joyce da Silva Francisco
RG: 12.262.417-8		
RG. 10.497.866-5

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 190/2018
Tipo: Menor Preço
Tipo de Julgamento: Por Item
Objeto: Sistema de Registro de Preços para aquisição de brinquedos e jogos
pedagógicos, a serem utilizados em projetos e demais programas executados
pela Secretaria Municipal de Educação, nas escolas da rede municipal de
ensino desse Município.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00 min. do dia 01/10/2018
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min. às 08h29min do dia 01/10/2018
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h30min. do dia 01/10/2018.
Modalidade: Chamamento Público n° 012/2018
OBJETO: Chamamento Público tem por objeto o credenciamento de pessoas
jurídicas prestadores de serviços na área de cirurgia geral e anestesiologia,
para prestação de serviços médicos complementares em regime de plantão
presencial e plantão de sobreaviso, no âmbito de Unidades Hospitalares
Públicas, Filantrópicas ou Privadas sem fins lucrativos, conforme plano
operativo autorizado pelo COMUS, pela Lei Municipal nº. 2019/2017 e Termo de
Referência constante do Anexo I do edital.
INSCRIÇÃO: O credenciamento é livre para todos os estabelecimentos
(pessoas jurídicas) prestadores de serviços médicos na área de saúde e
cadastrados junto ao CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde, no ramo atividade pertinente ao objeto deste credenciamento, a partir
da data de 18/09/2018 até 18/12/2018.
Os editais e seus anexos poderão ser obtidos através do site
www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios e/ou pelo link
Chamamento Público. Demais informações: no Departamento de Compras e
Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário
normal
de
expediente.
Fone
(44)
3642-9924
–
e-mail
compras@guaira.pr.gov.br.
Guaíra (PR), em 17 de setembro de 2018.
Anildo Morais Peraçoli /Pregoeiro /Comissão Permanente de Licitações.

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

Publicações legais
Estado do Parana

municipio de pérola

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 58/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2018
Processo: n.º 103/2018. Pregão Presencial nº 53/2018. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas
para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados ao “Projeto Crescer”,
a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Pérola, Estado do Paraná..
Assinatura da Ata: 11/09/18. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: J. C.
MARTINS FRUTARIA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.700.158/0001-25,
estabelecida na Praça Zequinha de Abreu, nº 66, centro, CEP: 87.540-000, na cidade de Pérola, Estado do Paraná,
conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:
Lote Item Descrição Unid
Qunt
Marca Modelo Valor Unitário Valor Total
1
9
Maçã, fuji ou gala, in natura, de tamanho médio, peso mínimo 150 gr, sabor doce,
coloração avermelhada, suculenta, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduos de fertilizantes. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.
KG
250
JC MARTINS 2,25
562,50
1
21
Ovo, de galinha, grande, 50g, fresco, casca áspera, integra, fosca, seca e limpa. Não
devem conter rachaduras, a clara deve ser firme e a gema inteira e abaulada no centro. Quando colocados na água
devem afundar.
Dz
25
HARMONIA
2,85
71,25
1
23
Açúcar, cristal, branco, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção deverá ser
fabricado de cana-de-açucar livre de fermentação. Aspecto granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade
e fragmentos estranhos. (Embalagem em polietileno contendo 5kg)
PCT
100
SANTA ISABEL
6,35
635,00
1
27
Biscoito de polvilho tradicional, formato de argolas, macio, crocante, sabor e odor
caracteristicos do produto e sem ranço. Embalagem contendo identificação do fabricante, data de fabricação,número
de lote e data de validade. Na embalagem deve conter a seguinte informação”NÃO CONTÉM GLÚTEN”. Embalagem
plástica atóxica de 80 gramas.
PCT
50
BIG BOM
2,65
132,50
1
51
Chimichurri, vinagrete desidratado, composto de salsinha, alho, cebola, tomilho,
orégano, pimentão vermelho, louro, mostarda em pó, salsão, Embalagem de polietileno contendo 15g
PCT
15
CIALHO
1,55
23,25
1
56
Farinha de MILHO BIJU produto obtido pela torração do grão de milho, desgerminado
ou não, previamente macerado, socado e peneirado, tipo biju, amarelo, sem sal, embalada em pacotes plásticos,
transparentes, limpos, não violados, resistentes. Embalagem contendo identificação do fabricante data de fabricação
e numero de lote com prazo de validade de no mínimo 06 meses na data de entrega. Embalagem 1 kg.
PCT
10
PASSARIN
2,75
27,50
1
64
Grão de bico, inteiro beneficiado, limpo, isento de sujiades, parasitas e larvas.
Embalagem plástica contendo 500g.
PCT
5
GERIBA
9,70
48,50
1
66
Iogurte de SOJA: alimento com soja sabor iogurte com polpa de fruta, 100% vegetal,
sem lactose e sem colesterol tendo como ingredientes Água, açúcar, extrato de soja, polpa de frutas, amido
modificado, fosfato tricálcico, aromatizantes, corante natural antocianina, conservante sorbato de potássio, fermento e
espessante goma guar. Não contém glúten. Sabor morango ou a combinar. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da Agricultura caso este seja exigido e carimbo de inspeção do SIF. Validade
mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de en
Grf
5
BATAVO
3,50
17,50
1
67
Leite UHT sem lactose: leite UHT(pasteurizado) integral ou semidesnatado para dietas
com restrição de lactose tendo como ingredientes Leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes citrato
de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Envasado sob condições assépticas em
embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas, embalagem Cartonada Longa Vida. Registro no respectivo
órgão regulador. Embalagem contendo identificação do fabricante data de fabricação e numero de lote com prazo de
validade de no mínimo 03 meses na data de entrega. A embalagem deve conter os dizeres ‘’Zero Lactose’’ ou ‘’Sem
lactose’’. Embalagem contendo no mínimo 1 litro.
LT
20
LIDER
3,25
65,00
1
69
Leite de soja, original e sabor sortido, obtido da proteína de soja, com 0% de colesterol,
rico em cálcio, zinco, vitamina A, C, D e E complexo B e ácido fólico. Embalagem longa vida contendo 1 litro. LT
5
PURITY
3,70
18,50
1
70
Loro folha, tempero, de boa qualidade e em bom estado de conservação (embalagem
de 5g).
PCT
5
GERIBA
0,80
4,00
1
71
Macarrão de letrinhas para bebês SEM OVOS. Fabricados a partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas. Produto de boa qualidade e bom rendimento.
Embalagem de polietileno contendo no mínimo 500g.
PCT
25
GALO
2,70
67,50
TOTAL DO LOTE - 01
1.673,00
VALOR TOTAL DA ATA = R$1.673,00 (Mil seiscentos e setenta e três reais).
JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.

Estado do Parana

municipio de pérola

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2018
Processo: n.º 103/2018. Pregão Presencial nº 53/2018. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas
para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados ao “Projeto Crescer”,
a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Pérola, Estado do Paraná..
Assinatura da Ata: 11/09/18. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: GILMAR A.
DE SOUZA MERCADO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.381.403/0001-30,
estabelecida na Praça Zequinha de Abreu, nº 44, centro, CEP: 87.540-000, na cidade de Pérola, Estado do Paraná,
conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:
Lote Item Descrição
Unid
Qunt
Marca Modelo Valor Unitário Valor Total
1
2
Alho nacional: bulbo de tamanho médio, com características íntegras e de primeira
qualidade; isento de sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Produto não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Grau de maturação qual lhe permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas para o consumo imediato. KG
7
MERCADO COLORADO
8,00
56,00
1
3
Banana nanica, in natura, de boa qualidade, tamanho médio e coloração uniforme, livre
de sujidades, parasitas, larvas, lesões e resíduos de fertilizantes.
KG
400
MERCADO COLORADO
0,80
320,00
1
6
Cebola: branca, Cebola salada “in natura” 1ª qualidade. Devem se apresentar frescas,
com grau de maturidade médio, estar intactas, livres de rachaduras, cortes e esmagamento. Também não devem
conter terra na sua superfície externa. O produto deverá ser embalado com embalagem plástica, flexível, atóxica,
resistente, transparente. O produto não poderá apresentar superfície úmida e pegajosa, livre de lesões de origem
física, mecânica ou biológica.
KG
40
MERCADO COLORADO
0,80
32,00
1
11
Melão, amarelo, doce, suculento, casca sã, firme, sem rachaduras, sem danos
físicos ou mecânicos. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros.
KG
25
MERCADO COLORADO
2,20
55,00
1
13
Pêra, de tamanho médio, peso mínimo de 150gr, sabor doce, coloração caracteristica
do produto com grau de maturação para uso imediato, suculenta, livre de sujidades, parasitas, larvas, residuos de
fertilizantes. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. KG
25
MERCADO COLORADO
6,40
160,00
1
14
Pimentão verde, íntegro, sem ferimentos, coloração uniforme, sem sinais de
apodrecimento como mau cheiro, amolecimento ou deteriorização, livre de sujidades, parasitas ou larvas.
KG
15
MERCADO COLORADO
2,49
37,35
1
25
Amido de milho, de cor branca característica. Produto amiláceo extraído de milho, isento
de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade fermentação ou ranço, embalagem de 500 gramas, contendo
a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade edata de fabricação.
PCT
10
LOREMIL
1,60
16,00
1
26
Arroz branco, tipo 1, longo e fino, composto no mínimo por 90% por grãos inteiros, ser
isento de pedras, fungos ou parasitas, e livre de unidade fragmentos ou corpos estranhos. Rendimento de 2,5 vezes
ao seu peso após o cozimento. Acondicionado em embalagens contendo 5kg, de polipropileno, transparente, original
de fabrica. Prazo mínimo de validade: 06 meses
PCT
100
DELICIOSO
8,99
899,00
1
29
Biscoito salgado integral. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, amido de milho açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de
sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato dissódico), melhorador de farinha (metabissulfito de sódio), estabilizante(
lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (ácido cítrco). Serão rejeitados biscoitos mal cozidos ou queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem plástica atóxica, de no mínimo
340g, contendo identificação do fabricante, data de fabricação, numero do lote e data de validade.
PCT
50
SALT
2,70
135,00
1
37
Bicarbonato de sódio, em pó, branco. (Embalagem plástica contendo 40g)
PCT
5
CIALHO
0,70
3,50
1
38
Camomila de boa qualidade e em bom estado de conservação (embalagem de
polietileno de 10g).
PCT
10
CIALHO
0,85
8,50
1
40
Canela em pó, de primeira qualidade, e em bom estado de conservação, embalagem
em polietileno contendo no mínimo 20g, contendo identificação do produto e prazo de validade
PCT
3
CIALHO
0,60
1,80
1
42
Cereal de arroz, composição: farinha de arroz, açúcar, amido carbonato de cálcio,
fosfato de sódio dibásico (vitamina B12, vitamina C, vitamina D, niacina, ácido pantotênico, vitamina B1, vitamina B6,
vitamina E, niacina pantotenato de cálcio, ácido fólico, fumarato ferroso e aromatizante vanilina). Lata contendo no
mínimo 400g LA
25
FORTLON
5,85
146,25
1
43
Cereal de milho, composição: farinha de milho enriquecido com ferro, ácido fólico,
açúcar, fosfato de sódio dibásico, carbonato de cálcio, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, niacina, ácido pantotênico,
vitamina B1, vitamina B6, vitamina E, ácido fólico, fumarato ferroso e aromatizante vanilina. Lata contendo no mínimo
400g
LA
15
FORTLON
5,85
87,75
1
44
Cereal de multi cereais, composição: farinha de milho enriquecido com ferro, ácido
fólico, açúcar, fosfato de sódio dibásico, carbonato de cálcio, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, niacina, ácido
pantotênico, vitamina B1, vitamina B6, vitamina E, ácido fólico, fumarato ferroso e aromatizante vanilina. Lata
contendo no mínimo 400g
LA
25
FORTLON
5,85
146,25
1
46
Coco ralado de boa qualidade e em bom estado de conservação. Embalagem
aluminizada de 100g
PCT
25
MUIBOM
1,80
45,00
1
50
Chocolate culinário. Produto preparo com o cacau obtido por processo tecnológico
adequado e açúcar, podendo conter outras subtâncias alimenticias.Ingredientes básicos: cacau em pó soluvel (mínimo
de 32%), açúcar, aromatizante, outros ingredientes que não descaracterizem o produto e permitido na legislação e
outros aditios permitidos na legislação, pó, homogêneo, cor própria, cheiro caracteristico, sabor doce próprio. Validade
mínima de 10 meses a partir da data de fabricação. Embalagem plástica contendo 500g
PCT
5
ATALAIA
4,90
24,50
1
58
Farinha Láctea: sabor tradicional, composta por farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizantes. Contém Glúten. Sem impurezas,
sujidades, parasitas e larvas. Aspecto pó uniforme, sem grumos, cor, sabor e odor característicos do produto e não
rançoso. Embalagem latas ou saches, se em lata, esta não deve apresentar amassados, ferrugem ou estufamento.
Lata contendo identificação do fabricante data de fabricação e numero de lote com prazo de validade de no mínimo 06
meses na data de entrega. Lata contendo no mínimo 400 grs. LA
5
MRATA
7,50
37,50
1
60
Fermento Biológico, produto granulado e seco. Isentos de materiais terrosos e detritos
vegetais e animais, não possuir cheiro de mofo e sabor amargo, com prazo de validade no mínimo de 06 meses a
partir da data de entrega. (embalagem contendo 125g).
PCT
5
APTI
3,10
15,50
1
61
Fermento em pó químico aspecto cor, odor e sabor característico do produto e livre
de parasitas e larvas. Prazo de validade no mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. (embalagem contendo
250g).
LA
10
MUIBOM
4,45
44,50
1
72
Macarrão AVE MARIA, SEM OVOS. Fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas. Produto de boa qualidade e bom rendimento. Embalagem de
polietileno contendo no mínimo 500g.
PCT
75
NINFA
1,35
101,25
1
73
Macarrão PARAFUSO - Macarrão COM OVOS fabricado a partir de matérias primas sãs
e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas. Produto de boa qualidade e bom rendimento (embalagem
de polietileno de 500g.
PCT
25
ROBERTA
1,35
33,75
1
74
Macarrão espaguete a base de farinha com ovos, massa seca, fabricado a partir
de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitas e larvas. Produto de boa qualidade e bom
rendimento.(Embalagem de polietileno de 500g), com identificação do produto e prazo de validade.
PCT
25
ROBERTA
1,35
33,75
1
75
Macarrão sem gluten, de arroz, milho ou mandioca, formato espaguete, penne ou
parafuso. Embalagem de contendo no mínimo 400g.
PCT
5
URBANO
2,70
13,50
1
78
Milho para pipoca, com bom rendimento, de primeira qualidade, isento de matérias
terrosas, parasitas ou larvas. Embalagem de polietileno contendo no mínimo 500g
POT
25
BELFORT 1,30
32,50
1
79
Milho verde em conserva: acondicionado em sachê ou embalagens longa vida(tetra
pak), íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Composição do produto: milho verde e salmoura (água e
sal). A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do produto. Embalagem contendo no mínimo 200 grs.
SAC
25
LAR
1,00
25,00
1
81
Orégano, tempero, de boa qualidade e em bom estado de conservação. Embalagem
contendo no mínimo 7g
PCT
5
CIALHO
0,80
4,00
1
83
Pó para preparo de gelatina. Produto constituído de gelatina comestível em pó, isentas
de matérias terrosas, parasitas e larvas. Sabores diversos. (caixa contendo 35g)
CX
50
ATALAIA
0,60
30,00
1
86
Queijo ralado de boa qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, embalagem
contendo 50g.
PCT
15
MUIBOM
1,65
24,75
1
87
Sal refinado iodado, granulação uniforme e com cristais brancos - sais de iodo entre 10
e 15mg de iodo por quilo de acordo com a legislação. Embalagem de polietileno contendo 1kg PCT
20
BAND.
0,75
15,00
1
90
Carne bovina moída resfriada 0° a 7°C (não antes congelada). Carne de cor vermelha
brilhante ou púrpura, sem manchas, de qualquer espécie, nem sebo, nem parasitos ou larvas. Devem apresentar
sabor e odor característicos agradáveis. Percentual de gordura aceitável será de 10%. Peças aceitáveis: Músculo,
paleta ou acém. Embalado em sacos de polietileno, resistente, atóxico, intacto e com etiqueta contendo o peso.
Produto com certificação e selos de inspeção conforme legislação vigente.
KG
400
MUSCULO 7,45
2.980,00
1
93
Presunto fatiado, fino, resfriado, 0° a 7°C (não antes congelada). Produto cárneo,
rosado, de textura tenra e firme. Devem apresentar sabor e odor característicos agradáveis, sem manchas parasitas
ou larvas. Embalado em sacos de polietileno, resistente, atóxico, intacto e com etiqueta contendo o peso. Produto com
certificação e selos de inspeção conforme legislação vigente. KG
7
PALMALI
9,40
65,80
TOTAL DO LOTE - 01
5.630,70
VALOR TOTAL DA ATA = R$5.630,70 (Cinco mil seiscentos e trinta reais e setenta centavos).
JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.

SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Rua Pref. Carlito S. Villela, 376 - Centro - Caixa Postal: 13 - Fone: (44) 3677-1229

CGC/MF - 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA - PARANÁ
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2018
Processo nº 052/2018
Considerando a solicitação formulada por esta Diretoria, considerando a necessidade de:
Contratação de empresa para prestação de serviço de teste de vazão para fins de outorga em cinco(05) poços do
Samae, incluindo relatório com características dos poços, perfil litológico e ART de geólogo.
Utilização: pela Autarquia, nas quantidades especificadas, considerando a cotação de preços feita pelo órgão
solicitante, devidamente constante em certidão, e considerando que os produtos, pela sua natureza e valor, não
é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e concomitantemente e que, no somatório total,
ultrapasse o limite previsto para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se
justifica a formalização da presente dispensa, DISPENSO A LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 24, inciso I da
Lei Federal nº 8.666/93.
Valor: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Empresa: CEPPA CENTRO DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS AMBIENTAIS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº
27.864.997/0001-84.
Situação da empresa regular nos órgãos citados a seguir, conforme as certidões anexadas ao processo licitatório:
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal: Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros e Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e À Dívida
Ativa da União
Caixa Econômica Federal: Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF
Ministério do Trabalho: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus termos e atos.
Tapejara, 17 de setmebro de 2018.
Ramiro Cândido de Souza Junior
DIRETOR DO SAMAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE terra roxa

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA N° 11665 de 14 de setembro de 2018.
INSTITUI A COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CONCURSO DE PROJETO DO PORTAL TEMÁTICO DO
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município e em conformidade com a letra “g” do inciso II do artigo 63 da referida lei:
Considerando que será publicado o Edital de Concurso de Projetos de Arquitetura e Engenharia - (Projeto Arquitetônico
Básico, Projetos Complementares e Planilha Orçamentária Estimativa), no âmbito do Estado do Paraná, destinado à
Construção do Portal Temático do Município de Terra Roxa,
RESOLVE
Art. 1º Instituir a Comissão Especial de Julgamento do Concurso de Projeto do Portal Temático do Município de Terra
Roxa, que será constituída pelos seguintes técnicos:
Vanda Zago Lupepsa – CREA/PR n° 138765/D;
Devanir Reis da Silva – CREA/PR n° 20.442-D;
Maristela Bridi Guazzelli - CAU/PR n° A 49200/0;
Ariane Gabriele Fedrigo - RG n° 10.986.939-2;
Katia Rosane Heinen – RG n° 4.235.775-8;
Rafael Francisco Carvalho – RG n° 8.373.089-7;
Art. 2º A decisão proferida no julgamento de que trata o artigo anterior deverá ser assinada por todos os membros
da Comissão.
Parágrafo único. Os integrantes da comissão especial estão proibidos de participar do referido concurso, assim como
parentes de até terceiro grau.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 14 de setembro de 2018.
ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA
Prefeito Municipal

Estado do Parana

municipio de pérola

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 60/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2018
Processo: n.º 103/2018. Pregão Presencial nº 53/2018. Objeto: Registro de Preços para contratação de
empresas para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados
ao “Projeto Crescer”, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município
de Pérola, Estado do Paraná.. Assinatura da Ata: 11/09/18. Vigência: 12 meses a contar da assinatura.
Empresa classificada em 1° lugar: FRAW DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 76.512.821/0001-79, estabelecida na Av. Liberdade, nº 3.294, centro, CEP:
87.501-460, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, conforme especificações, condições e preços
registrados constantes abaixo:
Lote
Item Descrição
Unid
Qunt
Marca Modelo Valor Unitário Valor
Total
1
1
Abacaxi, Pérola ou Hawai, in natura, sabor doce, tamanho mínimo (1kg)
e coloração uniforme amarelo alaranjado, livre de sujidades, parasitas, larvas, lesões, resíduos de
fertilizantes. UN
15
CEASA
2,15
32,25
1
18
Polpa de maracujá, congelada, produto obtido a partir de maracujá in natura,
conteúdo líquido pasteurizado, podendo ou não conter adição de açúcar. Ausente de substâncias
estranhas. Produto congelado, não fermentado e sem conservantes. (embalagem em polipropileno atóxica
contendo 1kg)
KG
25
APADEVI
6,99
174,75
1
20
Repolho, manteiga, fresco, cabeça fechada, coloração uniforme, sem ferimentos,
coloração uniforme, sem sinais de apodrecimento como mau cheiro como mau cheiro, amolecimento ou
deteriorização, livre de sujidades, parasitas e larvas.
KG
25
CEASA
1,35
33,75
1
28
Biscoito doce tipo Maria, formato quadrado, de coco, leite, tradicional, tendo
como ingrediente: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho açúcar, açúcar
invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio, bicarbonato de
amônio, pirofosfato dissódico), melhorador de farinha (metabissulfito de sódio), emulsificante (lecitina de
soja), aromatizante, antioxidante (ácido cítrco). Serão rejeitados biscoitos mal cozidos ou queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Acondicionado em saco plástico
atóxico. Embalagem contendo identificação do fabricante, data de fabricação, numero do lote
PCT
100
TODESCHINI 2,34
234,00
1
32
Biscoito doce tipo ROSQUINHA DE CHOCOLATE. Ingredientes Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, fermento químico (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato
dissódico), sal, emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido cítrico). Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos ou queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço. Acondicionados em saco plástico atóxico. Embalagem contendo identificação do fabricante,
data de fabricação, numero de lote e data de validade. Embalagem contendo no mínimo 340g
PCT
25
TODESCHINI 2,34
58,50
1
33
Biscoito doce: tipo ROSQUINHA DE LEITE, NATA OU COCO. Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada,
sal, fermento químico (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio), emulsificante (lecitina de soja),
aromatizante, antioxidante (ácido cítrico). Serão rejeitados biscoitos mal cozidos ou queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Acondicionados em saco plástico
atóxico. Embalagem contendo identificação do fabricante, data de fabricação, numero de lote e data de
validade. Embalagem contendo no mínimo 340g.
PCT
50
TODESCHINI 2,34
117,00
1
35
Biscoito salgado tipo cream craker, formato quadrado. Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal
hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato dissódico),
melhorador de farinha (metabissulfito de sódio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante
(ácido cítrico). Serão rejeitados biscoitos mal cozidos ou queimados, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço. Acondicionados em saco plástico atóxico. Embalagem contendo
identificação do fabricante data de fabricação, numero de lote e data de validade. Embalagem plástic
PCT
100
TODESCHINI 2,34
234,00
1
36
Biscoito de maisena, tendo como ingredientes farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, amido de milho, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento
químico (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato dissódico), melhorador de farinha
(metabissulfito de sódio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (ácido cítrico). Serão
rejeitados biscoitos mal cozidos ou queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. Acondicionados em saco plástico atóxico. Embalagem contendo identificação do
fabricante data de fabricação, numero de lote e data de validade. Embalagem plastica contendo no mínimo
37
PCT
50
TODESCHINI 2,34
117,00
1
39
Canela em casca de boa qualidade e em bom estado de conservação (
embalagem de polietileno de 10 g).
PCT
5
CIALHO
0,65
3,25
1
45
Chá Mate: obtido das folhas e talos da erva mate tostada (Ilex paraguariensis,
St. Hil.). 100% natural. Embalagem contendo identificação do fabricante data de fabricação e numero de
lote com prazo de validade. Caixa contendo no mínimo 250 grs.
CX
50
CHÁ
DAS 5
2,25
112,50
1
47
Colorau, produto obtido do pó do urucum. Pó fino, de coloração avermelhada.
Sem a presença de sujidade ou matérias estranhas. Odor e sabor característicos, embalagem de polietileno
contendo 100g
PCT
10
CIALHO
1,15
11,50
1
55
Farinha de mandioca fina branca. Produto obtido dos processos de ralar
e torrar a mandioca, fina, seca, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e livres de umidade e
fragmentos estranhos. Embalagem plástica de polietileno transparente, atóxico ou de papel original de
fábrica. Embalagem contendo identificação do fabricante data de fabricação e numero de lote com prazo de
validade de no mínimo 06 meses na data de entrega. Embalagem no mínimo 1 kg.
KG
5
JOPLAN
3,30
16,50
1
57
Farinha de TRIGO: obtida pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de
terra, sem umidade. O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios. O
produto deve atender a Resolução nº 344 de 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico).
Embalagem plástica de polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica. Embalagem
contendo identificação do fabricante data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo no
mínimo 5 kg.
PCT
5
COCAMAR 9,65
48,25
1
59
Feijão carioca tipo 1, novo, aspecto brilhoso, liso composto por grãos inteiros.
Fácil cocão, que após cozido fique com caldo claro e grosso e bom rendimento. Isentos de materiais
terrosos, fungos e parasitas e livre de umidade, de fragmentos ou corpos estranhos, com prazo de validade
de 1 ano a partir da data de entrega. Embalagem de polietileno contendo 1kg.
PCT
50
GRANFINO 2,49
124,50
1
62
Fubá: mimoso de milho, sem glúten, produto obtido pela moagem do grão de
milho, desgerminado ou não, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de
matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos. Embalagem contendo identificação
do fabricante, data de fabricação e número de lote com prazo de validade de no mínimo 06 meses a partir
da data de entrega. Embalagem contendo 1kg.
PCT
50
SILOTI
1,49
74,50
1
68
Leite UHT: leite fluido de vaca integral homogeneizado, submetido ao processo
de ultra pasteurização, U.H.T., envasado sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e
hermeticamente fechadas, embalagem Cartonada Longa Vida, tendo como ingredientes leite integral,
estabilizantes Trifosfato de Sódio, Difosfato de Sódio, Monofosfato de Sódio e Citrato de Sódio, tendo
como valores nutricionais por porção de 200ml (um copo) 9,0g de carboidratos, 6,0g de proteína e 6,0g
de gorduras totais, não contém glúten. Registro no respectivo órgão regulador. Embalagem contendo
identificação do fabricante data de fabricação e numero de lote com prazo de validade. Embalagem
contendo no mínimo 1 litro.
LT
30
TIROL
2,55
76,50
1
76
Margarina vegetal cremosa, com sal, contendo 70% de lipídeos, de boa
qualidade. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverão estar isentos de ranço e de
bolores. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação
nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,prazo de validade superior a 40 dias contados a
partir da entrega, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação. Embalagem contendo no mínimo
500 gramas.
POT
50
COAMO FAMÍLIA
2,65
132,50
1
80
Óleo de soja: Tipo 1, produto obtido do grão de soja que sofreu processo
tecnológico adequado, líquido viscoso, refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas.
Deve ter maiores quantidades de gorduras monoinsaturadas e polinsaturadas e menores quantidades de
gorduras saturadas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
número do lote data de fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem pet contendo no
mínimo 900 ml.
UN
50
COCAMAR 2,50
125,00
1
84
Polvilho azedo, de primeira qualidade, isentas de matérias terrosas, parasitas e
larvas. Embalagem em polietileno contendo 500g
PCT
5
PRATA
2,45
12,25
1
85
Polvilho DOCE de boa qualidade isentas de matérias terrosas, parasitas e
larvas. Embalagem polietileno 500g
PCT
5
PRATA
2,45
12,25
1
89
Carne bovina cortada em cubos (4x4 cm) resfriada de 0º a 7º graus (não
antes congelada) Carne de cor vermelha brilhante ou púrpura, sem a presença de manchas de qualquer
espécie, sebo, parasitos, ou larvas. Deve apresentar sabor e odor característicos agradáveis. Percentual
de gordura aceitável será de 10%. Pecas aceitáveis: Músculos, paleta ou acém. Embalado em sacos de
polietileno, resistente, atóxico e intacto e com etiqueta contendo o peso. Produto com certificação e selos
de inspeção conforme legislação vigente. KG
150
JR BOVINOS 9,85
1.477,50
1
91
Coxa/ sobre coxa de frango congelada, (até -12°C negativos), cor amarelarosada, sem manchas, nem parasitos, nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característicos
agradáveis. Embalado em sacos de polietileno, resistente, atóxico, intacto e com etiqueta contendo o peso.
Produto com certificação e selos de inspeção conforme legislação vigente.
KG
300
CANÇÃO 3,55
1.065,00
1
92
Peito de frango com osso congelado, (até -12°C negativos), em embalagem
primaria, vedada, com etiqueta contendo peso, procedência, lote, data de produção e validade. Devem
apresentar sabor e odor característicos agradáveis, sem manchas parasitas ou larvas. Produto com
certificação e selos de inspeção conforme legislação vigente.
KG
100
CANÇÃO 5,15
515,00
1
94
Queijo mussarela fatiado, fino, resfriado, 0° a 7°C (não antes congelada).
Produto lácteo, amarelado e consistente, sabor suave, levemente salgado. Devem apresentar sabor e
odor característicos agradáveis, sem manchas parasitas ou larvas. Embalado em sacos de polietileno,
resistente, atóxico, intacto e com etiqueta contendo o peso. Produto com certificação e selos de inspeção
conforme legislação vigente.
KG
7
DELEIT
20,90
146,30
1
96
Lingüiça tipo calabresa defumada, Produto cárneo, rosado, de textura firme.
Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato líquido, partes flácidas, rança esbranquiçada
ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou
coloração sem uniformidade. Produto com certificação e selos de inspeção conforme legislação vigente.
KG
7
FRIMESA
8,45
59,15
TOTAL DO LOTE - 01
5.013,70
VALOR TOTAL DA ATA = R$5.013,70 (Cinco mil e treze reais e setenta centavos).
JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.

Estado do Parana

municipio de pérola

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
10º Termo Aditivo
Contrato de Empreitada Global nº 123/2015
Tomada de Preços nº 06/2015
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA.
Contratada: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência, estipulado na cláusula sétima do presente contrato, em
120 (Cento e vinte) dias, para 10 de janeiro de 2019, conforme Parecer Técnico e Jurídico.
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data de assinatura: 06/09/2018

UMUARAMA, terça-feira, 18 de setembro DE 2018

c1

leis@ilustrado.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE umuarama

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 2.563/2018
Concede Progressão na Carreira por Merecimento a Servidora Municipal MARIA DE LOURDES MOREIRA AZARIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o que estabelece os artigos 9 e 11, inciso III da Lei Complementar nº. 188/2007 de 19 de novembro
de 2007, alterada pela Lei Complementar nº.194/2007 de 21 de dezembro de 2007 e seu anexo XIII, art.5º,
CONSIDERANDO ainda, o anexo VIII da já citada Lei, que estabelece a Tabela de Vencimentos/Salários;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder Progressão por Merecimento a Servidora Municipal MARIA DE LOURDES MOREIRA AZARIAS,
matrícula nº 975001, portadora da cédula de identidade RG nº 11.430.034-3 SSP/PR e inscrita no CPF nº 279.924.48820, ocupante do cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, nomeada em 11.06.2012 pelo regime Estatutário,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme estabelece os artigos 9 e 11, inciso III e anexo VIII da Lei
Complementar nº.188/2007 de 19 de novembro de 2007, referente ao período de 11 de junho de 2016 a 10 de junho
de 2018 passando da referência 03 para referência 04, classe “A”, Grupo Ocupacional Operacional (GOO).
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 11 de junho de
2.018.
PAÇO MUNICIPAL, aos 14 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

Conselho Municipal dos Direitos
da
Criança
e do Adolescente de Umuarama
Av. Pres. Castelo Branco, nº 3370, salas 5 e 6 – CEP: 87503-200 – Umuarama-PR

Fone: (44)3906-1092 Celular: (44) 98457-1109
E-mail: cmdca@umuarama.pr.gov.br
RESOLUÇÃO Nº 22, de 17 de setembro de 2018
Súmula: Aprova a liberação dos recursos financeiros alocados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – FMDCA referentes às doações direcionadas do Imposto de Renda exercício de 2018, ano-calendário
de 2017.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Umuarama, de acordo com as competências
estabelecidas na Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, Lei Municipal nº 4.069, de 15 de abril de 2015,
Regimento Interno, e
CONSIDERANDO que o limite para destinação de doações direcionadas às entidades não governamentais
regularmente inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é de 80% (oitenta por cento)
do valor doado;
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário, em reunião ordinária realizada no dia 14 de setembro de 2018, na Sala
de Reuniões da Secretaria Executiva dos Conselhos;
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar a liberação de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), alocados no Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FMDCA, referente às doações direcionadas do Imposto de Renda exercício de 2018,
ano-calendário de 2017, para a entidade Associação das Senhoras de Rotarianos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
81.850.638/0001-13.
Parágrafo Único Os valores a serem repassados à entidade serão convertidos em materiais de consumo e/
ou equipamentos, que serão licitados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com o plano de
aplicação a ser apresentado pela entidade.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama-PR, 17 de setembro de 2018.
Francisco Elias Silvestre
Vice-presidente do CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE umuarama

ESTADO DO PARANÁ
EDITAL N.º 46/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o que estabelece o Item 12 do Edital nº 036/2014 – Instruções Especiais, de 13 de agosto de 2014,
RESOLVE
Convocar o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), aprovado(a) e classificado(a) no Concurso Público de Provas para o
provimento do cargo efetivo de Assistente Social a comparecer na Diretoria de Recursos Humanos, dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis a contar da data de sua publicação, para se manifestar sobre a aceitação ou não do Cargo Público, ocasião
em que será encaminhado(a) para se submeter a Exame Médico Pré-admissional previsto no Art. 127 do referido Edital.
O não pronunciamento do(a) candidato(a) aprovado(a) e relacionada neste Edital, no prazo estabelecido para esse
fim, facultará à Administração a convocação do(a) candidato(a) seguinte, perdendo o mesmo o direito de investidura
ao cargo no qual se habilitou, conforme estabelece o Art. 115 do Edital nº. 036/2014 – Instruções Especiais.
ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS SEMANAIS
(PROVIMENTO DE 01 VAGA)
INSCR.
NOME
RG
CLAS.
234
THAIS OLIVEIRA SANTOS
12.602.737-0 16º
PAÇO MUNICIPAL, aos 17 de setembro de 2018.
Celso Luiz Pozzobom,
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE umuarama

ESTADO DO PARANÁ
EDITAL N.º 45/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o que estabelecem o Edital nº 006/2018, de 28 de fevereiro de 2018,
RESOLVE
Convocar os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), aprovados(as) e classificados(as) no Processo Seletivo
Simplificado, para o provimento de emprego público de Servente Geral a comparecerem na Diretoria de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Umuarama, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de sua publicação,
para se manifestarem sobre a aceitação ou não do Emprego Público, ocasião em que serão encaminhados(as) para se
submeterem a Exame Médico Pré-admissional previsto no Item 8 – segunda etapa do referido Edital.
Caso o(a) candidato(a) aprovado(a) e relacionado(a) neste Edital, não se pronuncie sobre a aceitação ou não do
Emprego Público, no prazo estabelecido para esse fim, a Administração convocará o(a) candidato(a) seguinte,
perdendo o(a) candidato(a) que não se pronunciou o direito de investidura no emprego para o qual se habilitou,
conforme estabelecido no sub-item 13.2 do Edital nº. 006/2018 – Instruções Especiais.
SERVENTE GERAL - 40 HORAS SEMANAIS
(PROVIMENTO DE 02 VAGAS)
INSCR.
NOME
RG
CLASS.
024619
RODNEI BATISTA DA SILVA
6.109.578-0
43º
024484
TEREZA MARIA DA SILVA
8.337.338-5
44º
PAÇO MUNICIPAL, aos 17 de setembro de 2018.
Celso Luiz Pozzobom,
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE umuarama

ESTADO DO PARANÁ
N O T I F I C A Ç Ã O Nº 099/2018
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:
DATA DE RECEBIMENTO
GRUPO DE RECURSOS
VALOR
14/09/2018 FNS/ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
R$
115.596,00
14/09/2018 FNS/ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
R$
347.000,00
14/09/2018 FNS/ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
R$
3.000,00
14/09/2018 FNS/ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
R$
16.935,83
PAÇO MUNICIPAL, aos 17 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

municipio de pérola

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato de Fornecimento nº 106/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: GOMES & RONCOLATO LTDA
Objeto: Contratação de empresas para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis, para a composição da merenda Escolar do Ensino Fundamental e
Educação Infantil do Município de Pérola, Estado do Paraná.
Valor Total: R$ 42.246,20 (quarenta e dois mil duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)
Vigência: 17/09/2018 a 17/09/2019.
Fundamentação: Pregão nº 54/2018
Adjudicada e Homologada: 11/09/2018
Contrato de Fornecimento nº 107/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: J. C. MARTINS FRUTARIA-ME.
Objeto: Contratação de empresas para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis, para a composição da merenda Escolar do Ensino Fundamental e
Educação Infantil do Município de Pérola, Estado do Paraná.
Valor Total: R$ 30.483,00 (trinta mil quatrocentos e oitenta e três reais)
Vigência: 17/09/2018 a 17/09/2019.
Fundamentação: Pregão nº 54/2018
Adjudicada e Homologada: 11/09/2018
Contrato de Fornecimento nº 108/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: GILMAR A. DE SOUZA MERCADO-ME.
Objeto: Contratação de empresas para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis, para a composição da merenda Escolar do Ensino Fundamental e
Educação Infantil do Município de Pérola, Estado do Paraná.
Valor Total: R$ 11.070,00 (onze mil e setenta reais)
Vigência: 17/09/2018 a 17/09/2019.
Fundamentação: Pregão nº 54/2018
Adjudicada e Homologada: 11/09/2018
Contrato de Fornecimento nº 109/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: FRAW DISTRIBUIDORA EIRELI-ME.
Objeto: Contratação de empresas para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis, para a composição da merenda Escolar do Ensino Fundamental e
Educação Infantil do Município de Pérola, Estado do Paraná.
Valor Total: R$ 21.383,50 (vinte e um mil trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos)
Vigência: 17/09/2018 a 17/09/2019.
Fundamentação: Pregão nº 54/2018
Adjudicada e Homologada: 11/09/2018
JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.
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