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SAÚDE

Salário mínimo
do próximo
ano deve ir a
R$ 1.006,00

Umuarama
vacinou 97%
contra sarampo
e poliomielite

O governo federal elevou
o salário mínimo para R$
1.006,00 na proposta orçamentária para o ano que
vem, que foi enviada ontem
ao Congresso Nacional. A
lei de diretrizes e bases,
aprovada pelo Congresso no
primeiro semestre, trazia o
valor do salário mínimo de
R$ 998,00.

A Secretaria Municipal de
Saúde de Umuarama informou ontem que atingiu
uma das maiores coberturas
vacinais de todos os tempos,
na campanha de vacinação
contra a poliomielite e o
sarampo, encerrada nesta
sexta-feira.
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INVESTIGAÇÃO - Várias testemunhas estão prestando depoimentos, principalmente familiares e amigos da vítima

Mistério envolve morte de jovem
que teve o corpo jogado em sítio
A Polícia Civil de Umuarama e
Alto Piquiri intensifica as investigações para elucidar a morte do
diarista Rodrigo Azarias, de 31
anos. Ele estava desaparecido
desde o dia 1º de agosto, no
distrito de Saltinho d’Oeste, em
Alto Piquiri, e o corpo foi encontrado numa plantação de milho
nesta semana. A polícia diz que
são várias as linhas de investigação, mas ainda não tem uma
suspeita que possa esclarecer o
fato. Página A6

REGIÃO

Polícia prende
acusado de
matar mulher
em Cruzeiro
Foi preso ontem à tarde em
Cianorte um jovem de 21
anos acusado de envolvimento na morte de Eloá Maria
Cavalheiro de Oliveira,21
anos, ocorrida anteontem em
Cruzeiro do Oeste.
Página A6

BRASIL

UMUARAMA

Acusado de
matar cunhado
é condenado
em júri

SALVANDO VIDAS - Guardas municipais de Umuarama e inspetores da corporação receberam

treinamento ontem com o enfermeiro socorrista Vagner Reis Galdino, do Samu. O tema da atividade
foi primeiros socorros como engasgamento de crianças, parada cardíaca, queimaduras, fraturas e
controle de hemorragias causadas por ferimentos. Página A6
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Política
Barroso vota contra
candidatura de Lula e
quer prazo de 10 dias
para troca de candidato
O ministro Luís Roberto Barroso, relator do
pedido de registro de candidatura de Luiz Inácio
Lula da Silva no TSE, barrou o registro de candidatura do petista, que pleiteava ser candidato ao
Planalto e aparece como líder nas pesquisas de
intenção de voto. Ele votou para que o PT tenha
dez dias para substituir o candidato. Até fazer a
transição, a legenda fica fora do horário eleitoral
gratuito, segundo o voto do magistrado. O pedido
de registro de candidatura feito por Lula foi alvo
de 16 contestações de adversários e da Procuradoria-Geral Eleitoral com base na Lei da Ficha
Limpa. Barroso entendeu que incide sobre Lula
a condição de inelegibilidade imposta pela Ficha
Limpa por causa da sua condenação em segunda
instância por corrupção e lavagem de dinheiro no
caso do tríplex de Guarujá (SP). Lula está preso
em Curitiba desde o dia 7 de abril. Ele nega os
crimes e afirma ser perseguido politicamente.
“Não cabe à Justiça Eleitoral decidir juízo sobre
o acerto ou desacerto (da condenação de Lula).
Cabe ao supremo Tribunal Federal e ao Superior
Tribunal de Justiça. O presidente não está sendo
julgado de novo. Terá seus recursos julgados pelos
órgãos competentes da justiça brasileira, que
não é a Justiça Eleitoral”, disse Barroso. Em seu
voto, o ministro analisou a constitucionalidade da
Ficha Limpa e disse que “não houve até o presente
momento a suspensão liminar” da condenação
de Lula em segundo grau. Portanto, acrescentou,
Lula é inelegível. Para Lula ficar fora da disputa
é necessária a maioria dos 7 votos no TSE. Até o
fechamento desta edição apenas dois ministros
haviam votado.

Vídeo com artistas
cantando em apoio
a Lula é montagem falsa
É falsa a versão do clipe “A Nossa Voz”, protagonizado por cantores como Chitãozinho & Xororó, Gilberto
Gil e Sandy, entrecortada por imagens do candidato
à Presidência do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que
circula em redes sociais. A versão distorcida da original, sem vínculos com políticos, segundo os responsáveis, não foi autorizada por nenhuma das partes
envolvidas. O clipe original da canção, cuja letra tem
trechos como “tudo que eu quero é um país sem medo
de corrigir seus erros”, foi lançado no dia 17 de agosto e faz parte de uma campanha idealizado pela dupla
Chitãozinho & Xororó e desenvolvida pela produtora
Multivídeo. A ONG Amigos do Bem, instituição que funciona desde 1993, foi a escolhida para ser beneficiada
com recursos gerados pelas visualizações do vídeo. Ao
projeto Comprova, coalizão de 24 organizações de mídia brasileiras, dentre elas a Folha, que visa identificar,
checar e combater rumores, manipulações e notícias
falsas sobre as eleições de 2018, a ONG afirmou que
colocou como condição não vincular o vídeo com nenhum político -regra que foi cumprida pelos cantores
e produtores. A música “Nossa Voz” é assinada por
Xororó, Tonny, Kleber, Karol Conka, Projota, Negra Li
e Rappin Hood. O clipe foi dirigido pelo próprio Xororó.
Já a montagem fraudulenta insere no clipe original
imagens da campanha de Lula para as eleições e se encerra com um trecho do discurso do ex-presidente em
Monteiro, na Paraíba, na inauguração do eixo leste da
transposição do rio São Francisco, em 19 de março de
2017. As imagens são da transmissão ao vivo da TVT.
Tanto a Amigos do Bem quanto a campanha de
Lula confirmaram a adulteração no vídeo. Em sua nota
oficial, a ONG esclarece que não possui “quaisquer
interesses e vínculos políticos”, e que foi “apenas a
instituição escolhida para ser beneficiada com recursos gerados” pelas visualizações do clipe “Nossa Voz”.
A campanha de Lula confirmou que “o vídeo original
não tem imagens do Lula, nem nada a ver com a sua
campanha”.
MANUAL PARA NÃO PROPAGAR FAKE NEWS
- Busque a fonte original;
- Faça uma busca na internet: muitos casos já foram
desmentidos;
- Cheque a data: a “novidade” pode ser antiga;
- Leia a notícia inteira;
- Cheque o histórico de quem publicou;
- Se a notícia não tem fonte, não repasse.
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Proposta orçamentária para 2019 prevê
elevação do mínimo de R$ 1.006,00
O governo federal elevou o salário mínimo para R$
1.006,00 na proposta orçamentária para o ano que vem,
que foi enviada nesta sexta-feira (31) para o Congresso
Nacional. A lei de diretrizes e bases, aprovada pelo Congresso no primeiro semestre, trazia o valor do salário
mínimo de R$ 998,00.
O projeto divulgado pelo Ministério do Planejamento
manteve a estimativa de crescimento do PIB em 2019
em 2,5% e inflação em 4,5% para o ano que vem. Ficou
de fora do Orçamento o reajuste dos servidores do
Executivo, que havia sido anunciado na quarta-feira
(29) pelo presidente Michel Temer. A medida representa
um recuo do governo devido à dificuldade em fechar
as contas públicas. A previsão é de deficit de R$ 139
bilhões para o ano que vem.
O adiamento se deu diante da pressão da equipe econômica, que argumentava falta de espaço nas contas públicas
para garantir salários maiores para os servidores. A
estimativa do governo é de deficit de R$ 139 bilhões para
o ano que vem. Pelos cálculos do Ministério do Planejamento, o adiamento do reajuste dos servidores vai gerar
uma redução de R$ 6,9 bilhões nos gastos do governo em
2019, abrindo espaço fiscal.
A proposta orçamentária para o ano que vem será
protocolada no Congresso Nacional na tarde desta sexta
e na próxima semana deverá haver uma cerimônia para
oficializar o ato. O Legislativo está em recesso informal
devido ao período eleitoral, mas deve realizar sessão na
primeira semana de setembro.
Orçamento tem corte de 12% em investimentos
Com o orçamento pressionado pela regra que estabeleceu um teto para o crescimento dos gastos públicos,
o governo decidiu propor uma redução de 12% nos

investimentos no ano que vem. O corte está previsto na
proposta de Orçamento de 2019, enviado nesta sextafeira (31) ao Congresso. O projeto prevê que o gasto
com investimentos vai ficar em R$ 27,4 bilhões no próximo ano, contra R$ 31,1 bilhões previstos para 2018.
Neste ano, já houve redução nos investimentos, já que
essas despesas foram de R$ 33,1 bilhões em 2017. Ao
justificar o número, o ministro do Planejamento, Esteves
Colnago, afirmou que o aumento de capital das empresas
estatais, de R$ 4,7 bilhões para R$ 10,1 bilhões, também
é considerado investimento, o que compensará o corte no
orçamento federal. A regra do teto de gastos, aprovada em
dezembro de 2016, define que o crescimento das despesas
do governo será limitado à variação da inflação por um
período de dez anos, com possível prorrogação por mais
dez. As despesas não obrigatórias vão sofrer um corte de
R$ 10,6 bilhões, caindo de R$ 113 bilhões neste ano para
R$ 102,4 bilhões em 2019.
Isso é necessário porque as despesas obrigatórias seguem em trajetória de crescimento.
A Previdência vai ampliar os desembolsos de R$ 594
bilhões neste ano para R$ 637 bilhões em 2019. Os gastos
com pessoal passarão de R$ 302 bilhões para R$ 325
bilhões. Somadas, esses dois gastos vão ocupar 66,9% de
todas as despesas primárias do governo em 2019. Neste
ano, a proporção está em 64,7%. “O governo caminha para
ser um gestor de Previdência e folha de pagamento. Isso
é muito pouco para o governo”, disse o ministro.
O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que
o teto de gastos será preservado no ano que vem e que,
sob a regra, houve crescimento dos gastos com saúde e
educação. “O teto é totalmente consistente com o funcionamento da máquina no próximo ano”, disse. (Folhapress)

Abcam diz que ‘fará o possível’ para
evitar paralisação de caminhoneiros
A Abcam, entidade que reúne os motoristas autônomos,
disse nesta sexta (31) que pretende se reunir com o governo para discutir o aumento do preço do diesel e que “fará
o possível para evitar nova paralisação” da categoria.
O reajuste foi anunciado na quinta (30), pouco mais de
três meses após acordo que garantiu subsídio e corte de
impostos sobre o combustível com o objetivo de pôr fim à
greve de duas semanas que parou o país.
Durante esta sexta, a Abcam diz ter detectado focos
de mobilização por aplicativos de trocas de mensagem,
mas afirma ainda não ver adesão suficiente para nova
paralisação. “A associação, que sempre acreditou no diálogo, fará o possível para evitar uma nova paralisação”,
disse a entidade, em nota divulgada nesta sexta-feira, na
qual cobra o cumprimento do acordo de maio e quer uma
reunião com a Casa Civil para discutir o tema.
De acordo com a Petrobras, o aumento médio no país
será de 13%. Considerando que o combustível representa
55% do preço final, o repasse às bombas deve girar em
torno de 7%, caso não haja aumento de impostos e margens. Será a primeira alta expressiva no preço final desde
o início do programa de subvenção, resultado da alta do
dólar e das cotações internacionais.
O aumento desta sexta ocorre sem que o preço de
bomba tenha caído os R$ 0,46 por litro prometidos pelo
governo -R$ 0,30 de subsidio mais R$ 0,16 de cortes de
impostos. Entre a primeira semana de greve, em maio,
e a semana passada, a queda foi de R$ 0,41 por litro,
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segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás e Biocombustíveis).
O secretário executivo do MME (Ministério de Minas e
Energia), Márcio Félix, negou nesta sexta, porém, possibilidade de aumento do subsídio para cobrir os efeitos da
alta do dólar. “Não há espaço no orçamento da União para
colocar mais do que os R$ 9,5 bilhões que foram colocados
no programa de subvenção”, disse ele, em entrevista após
leilão de contratos de petróleo do pré-sal.
“Estamos vivendo um momento delicado no mundo,
não só no Brasil. O câmbio está muito apreciado e o preço
do petróleo também subiu”, argumentou Felix. “O que foi
prometido pelo governo, o governo cumpriu.”
Pelos próximos 30 dias, o preço médio do diesel vendido
pela Petrobras sobe para a R$ 2,2964 por litro, apenas R$
0,0752 abaixo do recorde atingido no dia 23 de maio, ainda
no início dos protestos dos caminhoneiros.
O reajuste autorizado pela ANP no preço de venda
nas refinarias varia por região: será maior na região
Centro-Oeste (14,4%) e menor na Sudeste (10,5%).
Além do repasse da alta do dólar, o novo valor considera
ressarcimento às empresas pelo período em que o desconto não foi suficiente para cobrir a diferença entre o
preço tabelado pelo governo e as cotações internacionais.
Desde o dia 23, o desconto de R$ 0,30 vinha sendo insuficiente -na quinta, a diferença superou R$ 0,50 por litro.
Nesta sexta, com a adoção dos novos preços, volta a R$
0,30 por litro. (Folhapress)
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Petrobras aumenta o diesel em 13%
e gasolina em 1,53% nas refinarias

O preço médio do óleo
diesel nas refinarias
da Petrobras em todo o
país estão, desde ontem,
13,03% mais caro. Com o
aumento, o preço do diesel passou de R$ 2,0316
para R$ 2,2964.
O aumento acontece
um dia após a Agência
Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) ter anunciado
a nova tabela com os preços de referência para a
comercialização do diesel
nas diversas regiões do
país.
É o primeiro aumento do preço do derivado
desde junho, quando, em
acordo com os caminhoneiros em greve, o governo congelou o preço do
produto nas refinarias
em R$ 2,0316 por litro,
viabilizado a partir da
subvenção oferecida no
âmbito das negociações
que levaram ao fim da

O preço médio do óleo diesel nas refinarias da Petrobras em todo o país estão, desde
ontem, 13,03% mais caro

greve da categoria.
A nova tabela passou
a valer desde ontem e implicará em aumento nas

Cobertura vacinal contra
poliomielite e sarampo
atinge 97% em Umuarama

O prefeito Celso Pozzobom, que participou do dia “D”
da campanha e visitou unidades de saúde

Umuarama - Com uma série de ações eu envolvimento das equipes, a Secretaria Municipal de Saúde
atingiu uma das maiores coberturas vacinais de todos
os tempos em Umuarama, na campanha de vacinação
contra a poliomielite e o sarampo, encerrou ontem.
“Foi um grande esforço para atingir – e até superar – a
meta de vacinar 95% das 5.194 crianças de até 5 anos
incompletos. O resultado foi muito gratificante”, disse
a secretária de Saúde do município, Cecília Cividini,
ao noticiar a vacinação de 5.040 crianças – cerca de
97% do total previsto.
Enfermeiros e técnicos em enfermagem dos postos
realizaram vacinação de casa em casa no Conjunto
Habitacional Sonho Meu. O horário de atendimento
foi ampliado em algumas Unidades Básicas de Saúde
(UBS), das 17h às 19h, e foram montados pontos fixos
de vacinação – caso do Supermercado Pimentel, no Sonho Meu, e da UBS Posto Central, que funcionou nesta
semana de segunda a sexta até as 19h. Além disso,
equipes visitaram os centros municipais de educação
infantil (CMEIs) e creches para vacinar crianças que
ainda não haviam recebido a imunização.
O prefeito Celso Pozzobom, que participou do
dia “D” da campanha e visitou unidades de saúde,
para acompanhar a vacinação, agradeceu o apoio da
imprensa na divulgação. “O sarampo é uma doença
extremamente contagiosa e percebemos o registro de
casos em vários Estados. Para que esta doença não
se torne realidade em nosso município, precisamos
manter uma boa cobertura vacinal e a promoção da
campanha foi muito importante. Da mesma forma,
precisamos ficar livres da poliomielite, que ainda
ocorre em alguns países”, comentou.
A enfermeira Laís Bonetti Rubini, coordenadora
do Programa de Imunização da Secretaria de Saúde
lembra que a campanha tem como objetivo manter elevada a cobertura vacinal contra a poliomielite, visando
evitar a reintrodução do vírus selvagem da doença.
“Também procuramos vacinar crianças menores de
cinco anos contra o sarampo e a rubéola, para manter
o estado de eliminação dessas doenças”, acrescentou.
Por isso, é importante que os pais mantenham sempre
atualizada a carteira de vacina dos filhos.
Como a campanha superou a meta, não será
necessário prorrogar a vacinação – como acontecia
costumeiramente nas imunizações anteriores. “A
equipe está de parabéns. Acredito que pela primeira
vez superamos a meta de aplicação das doses dentro
do prazo inicial da campanha, sem ter que prorrogar.
O pessoal trabalhou bastante e, com certeza, isso
representará mais saúde para as nossas crianças”,
completou o prefeito Celso Pozzobom.

bombas. Pela tabela da
ANP, o maior preço praticado para o óleo diesel vai
vigorar na Região Centro

-Oeste, onde o preço do
produto vai passar de R$
2,1055 para R$ R$ 2,4094,
alta de mais de 14%.

Ao divulgar a tabela
com o reajuste, a ANP
ressaltou o fato de que “os
novos valores refletem
os aumentos dos preços
internacionais do diesel e
do câmbio no último mês”.
Gasolina - A Petrobras
também anunciou aumento de 1,53% no preço do
litro da gasolina nas refinarias, que passará a
partir de amanhã dos R$
R$ 2,1375 para R$ 2,1704.
É o valor mais caro cobrado pelo preço do litro
da gasolina desde junho
do ano passado, quando a
Petrobras mudou a sua política de preços e passou a
acompanhar as oscilações
do preço da commoditie no
mercado externo.
A Petrobras lembra
que, “os preços médios
informados consideram a
média aritmética nacional
dos preços à vista, sem encargos e sem tributos, praticados na modalidade de

venda padrão nos diversos
pontos de fornecimento,
que variam ao longo do
território nacional, para
mais ou para menos em
relação à média. Essa
variação pode ser de até
12% para gasolina A”.
Fecombustível
A Federação Nacional
do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes
( Fe c o m b u s t í v e l ) d i s s e
hoje, em nota, que a tabela divulgada pela ANP
com aumentos diferenciados por região no preço do
litro do óleo diesel “compromete o preço [final]
do diesel ao consumidor,
promovido pelo programa
de subvenção, que poderá
ser impactado”. E lembra
que o congelamento do
preço de referência do
produto “foi uma decisão do governo”, para
encerrar a paralisação
dos caminhoneiros, que
aconteceu em maio.

Detran do Paraná oferece curso
de reciclagem à distância
A partir de hoje, o Departamento de Trânsito do
Paraná (Detran) passará
a aceitar que os cursos de
reciclagem voltados a condutores penalizados com a suspensão do direito de dirigir
ou cassação do documento
de habilitação sejam feitos
na modalidade de ensino a
distância (EAD).
“A modalidade de ensino
a distância para os cursos
de reciclagem tem como objetivo ampliar ainda mais a
oferta do serviço, oferecendo
outra opção ao condutor que
deseja regularizar a situação
da sua CNH e, muitas vezes,
não encontra disponibilidade de tempo para fazê-lo”,
diz o diretor-geral do Detran,
Marcello Panizzi.
Em 2018, até o momento,
foram gerados mais de 82
mil processos de suspensões

e aproximadamente 4.500
processos de cassação no
Paraná. Esses números são
maiores que o total do ano de
2017, sendo 77.179 processos
para suspensão e 6.800 para
cassação. O aumento da fiscalização e imprudência dos
motoristas são os principais
motivos para o crescimento
desses números.
As suspensões e cassações são aplicadas a partir
de quatro situações: suspensão por infração específica
(suspensão direta), suspensão por atingir 20 pontos
em 12 meses, cassação por
violar a penalidade de suspensão do direito de dirigir,
e cassação por reincidência
em infrações específicas no
período de 12 meses. O prazo
de suspensão pode variar
de dois meses até dois anos,
e caso o condutor tenha

a CNH cassada, só pode
reabilitar-se dois anos após
a imposição da penalidade.
O CURSO – Os condutores que se encontram em
situação irregular devem
comparecer a um Centro
de Formação de Condutores
(CFC) que oferece o curso
de reciclagem, ou a uma
unidade do Detran para
entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
para gerar um número de
processo para cumprimento da penalidade.
Esta nova modalidade
estará disponível nos Centro
de Formação de Condutores
(CFC), na Ciretran, ou no
site do Detran. A lista das
instituições habilitadas para
prestar o serviço está disponível no site do órgão.
Após a conclusão do curso o aluno certificado pela

instituição fará obrigatoriamente uma prova eletrônica
com duração de 50 minutos,
composta por 30 questões
de múltipla escolha, em uma
unidade do Detran.
São duas chances que o
condutor possui para obter
a aptidão na prova, e cada
aplicação possui custo. No
caso de não aprovação na
segunda avaliação, o condutor deverá matricular-se em
novo curso de reciclagem
frequentando-o integralmente. A prova pode ser feita em
qualquer Ciretran, de acordo
com a disponibilidade de vagas. Já são sete instituições
de ensino integradas com
o Detran para a oferta dos
cursos, e existem outras
em processo de integração.
Todas poderão ser consultadas a partir do dia 01 de
setembro no site do órgão.

Audiência Pública aborda a defesa
dos animais e define prioridades
Umuarama - A vereadora Ana Novais promoveu
recentemente a audiência pública tendo como
tema a defesa dos animais.
Presidido pela vereadora, o evento foi aberto a
toda comunidade, contando ainda com a presença
de Ana Maria Polaquini,
Presidente da SAAU; Dra.
Pollyana Linhares Sala,
Médica Veterinária; Dra.
Marilda Onghero, Médica
Veterinária; Dra. Regiane
Pereira Baptista da Silva, Médica Veterinária,;
Professora Doutora Silvia
Leme Corrêa, Promotora
de Justiça da 6ª Promotoria
da Comarca de Umuarama.
Dentre os temas abordados durante o encontro,
a Lei nº 4.217, que institui
Programa Municipal de
Esterilização de Cães, Gatos
abandonados ou pertencentes às famílias em situação
de vulnerabilidade social, no
Município de Umuarama. E
os Projetos de Lei nºs 10 e
41/2018, ambos da autoria

da Vereadora Ana Novais, os
quais abordam o contexto.
Ao fazer uso da palavra,
a promotora Silvia Leme
destacou a Lei Universal
de que todos os animais
têm direitos à existência.
A promotora citou recomendações emitidas pela
promotoria à SAAU e, fez
questão de parabenizar o
trabalho desenvolvido pela
entidade e por sua presidente, Ana Maria Polaquini.
Outro ponto salientado diz
respeito às leis municipais
já aprovadas e alguns ajustes que devem ser acrescentados a elas.
Em sua explanação, a
presidente da audiência,
Vereadora Ana Novais,
destacou que iniciou a luta
em defesa dos animais
na Câmara de Umuarama
juntamente com o Mateus
Barreto. De acordo com
ela, para que possa ser
dada continuidade ao trabalho com amparo legal,
é fundamental a criação
do Conselho Municipal de

Defesa e Proteção Animal,
bem como o Fundo Municipal de Proteção Animal,
iniciativa esta que balizaria
ações a serem efetivadas. O
encontro também foi aberto

ao debate com os participantes. Os temas trabalhados compuseram ata oficial
que servirá como base para
que ações concretas sejam
tomadas o quanto antes.
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Legislativo parabeniza o
Ilustrado e a Ilustrada FM

Visita na Ampliaço

O diretor comercial da Ampliaço/Gerdau, em
Umuarama, Denauer Lira, recebeu ontem a visita
do diretor deste jornal Ilídio Coelho Sobrinho e
seu irmão Genercy Coelho Sobrinho.

Escrito apenas ontem...

O tempo é o perfeito amoral, que não discrimina canalhas
e puros, virgens e messalinas. Um gângster como Nero é, hoje,
apenas um afetuoso nome de cachorro. - Nelson Rodrigues.

Reciclagem

O programa de governo do ex-presidente
Luís Inácio Lula da Silva (PT) traz novamente
a proposta de reforma tributária taxando mais
as grandes fortunas.
Só que a mesma promessa se repete desde a
sua primeira campanha em 1989.
A mesma promessa foi repetida em três
outros programas do PT durante esses 29 anos.

A Câmara de Vereadores de Umuarama, por meio da
presidente Maria Ornelas e do vereador Júnior Ceranto,
aprovou Votos de Aplausos ao jornal Umuarama Ilustrado pelos seus 45 anos e à rádio Ilustrada FM pelos seus
32 anos, comemorados no sábado passado em evento no
salão de eventos do condomínio Royal Garden. “Sempre
primando pelo direito à informação, ambos os veículos
atravessaram o tempo, mas sempre preservaram o respeito ao leitor e ao ouvinte. Esta Casa de Leis, em nome
de toda a comunidade, rende seus aplausos à Diretoria e
Colaboradores que se dedicam diariamente para trazer
diversão, entretenimento, cultura, esportes e outras
notícias de Umuarama e região”, diz o requerimento
aprovado por unanimidade.

Papo rápido

- Tô lendo aqui que o Jorge Benjor está morando em
Miami...
- O sujeito tem condições de morar em qualquer lugar
do mundo e escolhe justamente uma cidade cheia de
brasileiros...

Do Oberlan

Invento sofrimentos.
Coloco no replay
Meus piores momentos.
- Oberlan Rossetim.

Do Fraga

Em início de campanha,
políticos começam a pedir
nossa confiança. Depois de
eleitos jamais a devolvem.

Metafísico

Já que o STF autorizou
a terceirização de todas
as atividades, por que não
aproveita a jurisprudência
para terceirizar o governo
e os demais poderes?

Ratinho no Financial Times

O Financial Times, jornal especializado em economia e que reúne quase 1 milhão
de assinantes em todo o mundo, enviou um correspondente a Curitiba para entrevistar o candidato ao governo do Paraná Ratinho Júnior. O jornal inglês, pautou
a sucursal de Brasília para analisar o que eles definem “como o maior fenômeno
eleitoral regional do Brasil”. Quem conversou com Ratinho Júnior foi o australiano,
Joe Leahy, correspondente em São Paulo.
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Distrito de Ercilândia
vai contar com uma nova
Unidade Básica de Saúde
Brasilândia do Sul - Na
tarde de quinta-feira (30),
o prefeito Marcio Marcolino e lideranças municipais assinaram o início
da obra da nova Unidade Básica de Saúde do
Distrito de Ercilândia.
A nova edificação com
280 metros quadrados será
executada pela empresa
Bauer Construções, que
venceu a licitação. O investimento, que é de mais
de meio milhão de reais,
é mais uma conquista da
população que acompanha
o avanço com o início da
pavimentação no distrito,
regularização fundiária,
entre outros benefícios.
O evento contou com a
participação da primeira
dama, Lucélia Gimenes
Marcolino; do vice-prefeito
Roberto Kimio; dos vereadores, Ilson José dos
Santos, Haroldo Pires Ramos, Valdecir Andrade da
Silva, Eduardo de Souza e
Agostinho Scuteri. Também
marcaram presença a representante da Bauer, Cassia Esteves e a representante da empresa Formata,
Gislaine Ramires, além
de lideranças do Distrito.
Durante a solenidade
a primeira dama Lucélia
destacou a luta para que
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Santa Eliza resgata a tradicional
Cavalgada da Independência que
será dias 22 e 23 de setembro

Os organizadores Welton Gonçalves, Elivelton Carlos, Zé
Paulo de Almedia e Douglas Pereira

Prefeito Márcio Marcolino assina a ordem de serviço

se tornasse possível a realização do sonho. “Este é
um momento importante
para todos, pois quem mora
em Ercilândia sabe da luta
que foi para que esta nova
Unidade de Saúde se tornasse realidade. Começa
aqui e hoje um novo tempo
na área de Saúde deste

Distrito e gostaria só de
pedir um pouco de paciência até ficar pronto o novo
Posto”, destacou Lucélia.
O prefeito Marcio Marcolino fez um relato das obras
que estão sendo realizadas
no Distrito, destacando
a pavimentação e a nova
unidade Básica de Saúde.

“São conquistas deste povo
e que irá proporcionar mais
qualidade de vida, objetivo
maior do nosso governo”,
finalizou. Enquanto se
constrói o novo prédio, a
Saúde de Ercilândia estará atendendo de forma
improvisada, porém organizada, na subprefeitura.

Santa Eliza – Há cinco
anos sem uma edição, a
Cavalgada da Independência volta este ano em
Santa Eliza. O evento é um
resgate da história do distrito e será realizado nos
dias 22 e 23 de setembro
com um baile, cavalgada
e almoço. Segundo os organizadores mais de três
mil pessoas são esperadas
entre os dois dias de festa.
Com uma organização formada por jovens
cavaleiros, a Cavalgada
da Independência chega
a sua sexta edição, com
promessa de se manter
por vários anos. Segundo o organizador Welton
Gonçalves, o tradicional
evento ficou cinco anos
sem edições, mas a força jovem de Santa Eliza
chegou para resgatar a
tradição. “Não podemos
deixar morrer um evento
histórico como este. Nos
unimos em com apoio da
Paróquia de Santa Eliza e os patrocinadores
para organizar uma grandiosa festa”, informou

Elivelton Carlos, também organizador da cavalgada, explicou que a festa
começa no sábado (22)
às 22h no salão da igreja
católica com um baile de
confraternização. No dia
23 (domingo) os cavaleiros arrumam suas tralhas
para percorrer o percurso
entre a estrada Baiana até
a estrada do Desengano
e de volta para Santa
Eliza. A cavalgada está
marcada para começar
às 9horas com saída da
praça central do distrito.
Ao retornarem, os cavaleiros e demais participantes serão recebidos com
um delicioso almoço também no salão da igreja. “A
última edição da cavalga
foram mais de 4 mil participantes. Para este ano
não esperamos menos de
3 mil. Será uma linda festa
para todos os públicos”,
disse Welton Gonçalves.
Para os cavaleiros de
outras regiões que quiserem participar da cavalgada será oferecido uma área
de campi com estrutura.

Alunos da escola ABC visitam o Ilustrado
Alunos do 1º ao 5º ano da Escola ABC
visitaram a sede do Ilustrado na quintafeira (30), onde conheceram as instalações e também como acontece todo o

Secretário de Agricultura Hideki, Diretor de Transporte Marcelo, Secretário de Obras
Aroldo, Presidente da Câmara Eliton, Diretor da Defesa Civil Giacometti, Juruna e Vicente.

Nova ponte em Cafezal do Sul quase pronta
Cafezal do Sul - Nesta semana as
obras de construção da ponte sobre o
Rio Mosquito no distrito de Guaiporã,
em Cafezal do Sul, foram concluídas.
Segundo o prefeito Juninho, o projeto
foi entregue até mesmo antes do
prazo previsto. Agora a equipe de

trabalho concentra-se no aterro das
cabeceiras da ponte. A estrutura
feita ainda vai garantir o suporte
adequado e seguro para veículos
de grande porte, e neste momento
já está liberada para transição de
veículos leves.

A ponte está liberada para carros pequenos

Cida inova no programa de rádio
O primeiro programa eleitoral da governadora e candidata,
Cida Borghetti, foi
ao ar na manhã desta sexta-feira (31)
e trouxe inovação
ao apresentar conteúdo multiplataforma usando rádio e

as redes sociais. O
programa chamado
“Rádio 11”, traz um
formato de bate-papo
entre a apresentadora e radialista Mariana Silva Martins.
Descontraída Cida
convida os eleitores a
acompanharem suas

propostas, debater
política e conhecer
um pouco da sua história de vida. A ideia
é que a governadora
amplie os seus contatos com os paranaenses e possa levar suas
propostas de forma
inovadora.

processo da confecção do jornal, desde
a coleta de informações até a entrega da
edição pronta aos nossos leitores todas
as manhãs.
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Motivação para morte de homem que
estava desaparecido ainda é mistério
Umuarama – A Polícia
Civil ainda não tem a
motivação que levou a
morte do diarista Rodrigo Azarias, 31 anos, desaparecido desde o dia
1º de agosto, no distrito
de Saltinho d’Oeste, em
Alto Piquiri.
O corpo foi encontrado em meio a um milharal por trabalhadores
que faziam a colheita no
início da noite de quintafeira (30), a cerca de 400
metros do local onde o
homem desapareceu.
O caso estava sendo
investigado pelo Grupo
de Diligências Especiais
(GDE) de Umuarama
desde o início do mês,

O corpo de Rodrigo Azarias foi encontrado trinta dias após seu desaparecimento, em meio a milharal (foto redes sociais)

quando a mãe da vítima,
moradora de Perobal,
registrou um boletim de
ocorrência na 7ª SDP.
Neste período quase
20 pessoas foram ouvidas pelos investigadores,
que já trabalhavam com
a hipótese de homicídio.
Como o crime ocorreu
no distrito de Saltinho
d’Oeste, as investigações
para se chegar a autoria
e também a motivação
do crime passam a ser
conduzidas pela delegacia de Alto Piquiri.
Segundo o apurado
pelo Ilustrado, pelo estado avançado de decomposição do corpo,
a vítima morreu prova-

velmente no dia em que
desapareceu. Junto ao
corpo foram encontrados a carteira com documentos e o celular, que
estariam nos bolsos da
calça da vítima. Segundo a polícia, a vítima foi
morta a tiros. No dia em
que desapareceu, Azarias teria recebido cerca
de R$ 700 em dinheiro.
Segundo familiares,
na última fez que foi
visto, Azarias passou a
tarde na casa de uma tia
no distrito de Saltinho
d’Oeste e após jantar,
se despediu de todos
e seguiu rumo a estrada que liga o distrito
a Perobal, que fica a

Treinamento orienta GM para atuar com primeiros socorros
Umuarama - Guardas
municipais de Umuarama
e inspetores da corporação
receberam treinamento na
manhã de sexta-feira (31),
com o enfermeiro socorrista Vagner Reis Galdino,
do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgências (Samu).
O tema da atividade foi
primeiros socorros, especialmente em casos de
engasgamento de crianças,
parada cardíaca, queimaduras, fraturas e controle
de hemorragias causadas
por ferimentos.
O diretor da GMU, inspetor Valdiney Rissato, disse
que esses conhecimentos
são importantes porque os
guardas se deparam com
muitas situações de risco,
durante os plantões.
“Sempre estamos atuan-

do em acidentes e às vezes somos chamados para
interferir em discussões,
desavenças que às vezes
evoluem para confrontos
e exigem contenção. Em
outras ocasiões, prestamos socorro quando – em
patrulhamento pela cidade
– coincidentemente nos
deparamos com situações
emergenciais”, afirmou.
O próprio inspetor conta
que já foi abordado pelos
pais de uma criança de
três anos, vítima de engasgo, e conseguiu realizar
com sucesso a manobra
de desobstrução das vias
respiratórias.
“O socorro foi bem-sucedido porque eu mesmo
já havia participado de
treinamentos sobre os procedimentos corretos para

esse tipo de emergência.
Esse conhecimento pode fazer a diferença para salvar
uma vida, até que o socorro
especializado tenha acesso
à vítima”, explicou Rissato.
Além da palestra e das
orientações, que esclareceram todas as dúvidas, os
guardas municipais puderam praticar as manobras
em manequins de treinamento médico. Nos últimos
dias, os integrantes da
Guarda Municipal também
receberam treinamento com
os agentes da Defesa Civil,
sobre atuação em caso de
desastres e calamidades.
“Fomos orientados pelo
inspetor Ribeiro e agentes Vasques e Vasconcelos
sobre como agir de forma
efetiva em emergências,
controlando situações dos

Leite na Casa da Paz

O treinamento abordou especificadamente casos de engasgamento de
crianças, parada cardíaca, queimaduras, fraturas e controle de hemorragias
causadas por ferimentos

mais diversos riscos para
a população.
Como o guarda municipal está presente em todo o
município, pode se deparar
com problemas que exigem

esse conhecimento. Além
disso, podemos atuar em
apoio à Defesa Civil, caso
sejamos requisitados”,
completou o diretor Valdiney Rissato.

Homem é condenado a 8 anos
de prisão por matar cunhado
Umuarama – O Tribunal do Júri condenou no
início da tarde de sextafeira (31) a oito anos de
prisão Gerson Aparecido
Antunes de Carvalho,
24 anos, por ter matado
com um tiro na cabeça o
cunhado Genivaldo José
dos Santos, em 1º de
junho de 2013, no Parque
San Marino, em Umuarama. A sentença do juiz
Adriano Cezar Moreira
reconheceu a tese de homicídio qualificado pelo
privilégio.
Segundo consta na
denúncia do Ministério

Público, na noite do dia
1º de junho de 2013, Carvalho entrou na casa da
vítima, se escondeu no
banheiro, aguardou a
irmã sair, e após entrou
no quarto do cunhado e
desferiu um tiro na testa, sem qualquer aviso
prévio a vítima. A vítima
morreu ainda no local.
Segundo consta na
denúncia, a vítima agredia constantemente a
esposa, irmã do autor do
disparo. O homicídio teria ocorrido pouco depois
de mais uma discussão
do casal.

cerca de 100 metros da
casa dos familiares. De
acordo com parentes,
todos os dias a vítima
realizava o percurso de
seis quilômetros para
chegar em sua casa em
Perobal, onde morava
com a mãe. Normalmente pedia carona ou
seguia a pé.
Após o desaparecimento parentes da vítima chegaram a realizar
um mutirão de buscas,
quando percorreram estradas, córregos e campos em todo o entorno
do distrito de Saltinho
d’Oeste onde moram e
também próximo a Perobal sem sucesso.

Região

Preso em
Cianorte
suspeito de
ter matado
jovem em
Cruzeiro
A Polícia Militar
prendeu por volta
das 17h30 desta
sexta-feira (31), um
jovem de 21 anos
apontado pela polícia como o autor dos
disparos que matou
a estudante Eloá
Maria Cavalheiro de
Oliveira, 21 anos, na
noite de quarta-feira
(30), no centro de
Cruzeiro do Oeste,
a 58 km de Cianorte.
Segundo a polícia
o jovem foi parado
em uma abordagem
na rua Monte Verde,
no bairro Vila Sete,
em Cianorte. Contra ele já havia um
mandado de prisão
expedido pela Justiça de Cruzeiro do
Oeste.
Segundo a polícia, Eloá foi morta
a tiros por dois homens em uma moto.
O crime ocorreu por
volta das 22h30 na
avenida Guaíra, a
poucos metros do
colégio onde a jovem estudava. Uma
equipe do Corpo de
Bombeiros de Cruzeiro chegou a ir até
o local, mas a vítima
já estava sem vida.

Carros com contrabando batem e PM
encontra quase 100 caixas de cigarro

Umuarama – A Polícia Militar entregou 150 litros de leite longa vida à
Casa da Paz, no início da tarde de sexta-feira (31). O alimento foi arrecadado
durante as comemorações em alusão aos 164 anos da PMPR, através do
concerto da Banda da Polícia Militar e do “1º Passeio Motociclístico do 25º
BPM”. Ao todo 95 crianças são atendidas pelas ações sociais da ONG.

Umuarama – A equipe da Rotam da Polícia
Militar apreendeu quase
100 caixas de cigarros
contrabandeados do Paraguai durante a madrugada de sexta-feira (31),
no trecho urbano da PR323. Os dois veículos que
estavam com o carregamento se envolveram
em um acidente quando
tentavam fugir da polí-

cia. Os condutores não
foram localizados.
Segundo a PM, a Rotam saia do Parque Industrial quando avistou
os dois veículos transitando em alta velocidade. Houve perseguição
e durante a fuga os contrabandistas acabaram
batendo os dois veículos.
Um capotou. Os condutores fugiram.

Nos veículos, a PM
encontrou o cigarro
contrabandeado. Ainda
segundo a Polícia Militar,
um dos veículos tinha
instalado um dispositivo que solta fumaça,
aumentando o risco de
ocorrência de acidentes.
Os veículos e o cigarro foram levados para
a Receita Federal, em
Guaíra.
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Liberada

Silvio Santos liberou a apresentadora Eliana para participar das comemorações dos 65 anos da Record. Lembrando
que a Globo não liberou Marcio Garcia e Ana Maria Braga,
que no passado também foram estrelas daquele canal.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR

Mão na massa

No “Bake Off Brasil” de hoje, o jurado Olivier Anquier colocará a mão na massa para ensinar aos participantes uma das etapas da prova técnica. Usando uma
receita de família com toques dados por sua tia, ele fará
deliciosos crepes na frente de todos. Após assistirem a
rápida aula, os candidatos terão que executar um “Bolo
Crepe”. O doce vai exigir dos candidatos concentração,
habilidade e controle de tempo, já que é composto de
45 unidades de crepe, merengue e creme de avelã. No
ar às 22h15, no SBT.

Para 2009

Ricardo Linhares está trabalhando na minissérie “Se
Eu Fechar Os Olhos”, baseada no livro do jornalista Edney
Silvestre. Para o ano que vem.

Tatuagem

Felipe Andreoli tem uma tatuagem que fez em homenagem ao filho Rocco. O apresentador desenhou um Cebolinha, com a data de nascimento do menino, na perna
direita.

Sincera

Em recente entrevista, a cantora
americana Christina
Aguillera abriu seu
coração e explicou
porque não gosta
de namorar pessoas
famosas. “Eu tive
oportunidades, mas
não faz o meu estilo.
Só consigo suportar
uma celebridade na
relação, que sou eu”.
E está dito!

Agosto Dourado Em
apoio à campanha, a
Unipar de Cascavel
realizou programação
especial nesta semana.
Teve palestras e mostra
fotográfica de mamães
e gestantes. O início foi
com a temática ‘Práticas
que auxiliam o sucesso
do aleitamento materno’,
com a responsável
pelo setor de Banco de
Leite Humano do HUOP
(Hospital Universitário
do Oeste do Paraná),
enfermeira Anelise
Vieczorek. Outra
convidada foi a consultora
em aleitamento materno
e laserterapeuta,
enfermeira Cátia Rios, que
enalteceu a importância
do profissional de saúde
no apoio à amamentação
e de um consultor em
aleitamento. ‘Apoio na
amamentação: o papel da
família para mãe e bebê’
foi outro tema abordado.
Doutorado Professores e
alunos do curso de Análise
e Desenvolvimento
de Sistemas, Unidade
de Cianorte, estão
comemorando a
aprovação de Roni
Francis Shigueta no
doutorado em Ciência
da Computação da École
Polytechnique de Paris/
PUC-PR. A defesa foi
realizada em Paris/França,
na primeira semana de
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agosto. Em sua tese, Roni
abordou o tema ‘Alocação
de recursos para redes
sem fio considerando
características do
comportamento do
usuário tais como
mobilidade, tráfego
gerado e popularidade’.
Com esta conquista, o
professor incrementa
seu currículo, que já
conta com os títulos de
mestrado em telemática
e especialização
em engenharia de
software, além de várias
certificações na área de
informática.
Alimentação saudável
Acadêmicos do curso de
Nutrição da Unipar de
Francisco Beltrão estão
realizando ações sociais
no Centro de Referência
de Assistência Social
(Cras), na Associação de
Proteção à Maternidade,
Infância e Família, além
de bairros da cidade.
O objetivo é promover
saúde, integrar ações
preventivas, formando
encontros de aprendizado
e conhecimento, com
atenção a indivíduos e
comunidades. Os temas
abordados no projeto são
voltados às necessidades
nutricionais, rotinas
diárias e alimentação
durante as fases da vida,
como por exemplo, da
gestação à infância.

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.

Muita musica

O estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), será o
palco da maior edição do “Festeja” de 2018. Um dos principais festivais de música do país, o “Festeja Brasil” está
marcado para o próximo dia 8 e vai contar com as apresentações de Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Zé
Neto & Cristiano, Gusttavo Lima, Naiara Azevedo e César
Menotti & Fabiano. Os shows serão gravados e exibidos na
programação especial de fim de ano da Globo, sob direção
artística de Raoni Carneiro.

Nova temporada

Os fãs gostaram da notícia. O Canal Space informou
que “Pacto de Sangue” terá uma segunda temporada.

MALHAÇÃO: VIDAS BRASILEIRAS – 17h45
Não há exibição.

ORGULHO E PAIXÃO - 18h20

Elisabeta e Lady Margareth discutem. Julieta leva
Tião à delegacia e ele acusa Xavier de ter armado o
crime ao lado de Lady Margareth. Kleber vai atrás
de Susana e exige as fotos que o incriminam. Camilo
sofre com a situação de Darcy, e decide doar sangue
para o amigo. Brandão volta para casa e conta para
Otávio e Randolfo que ele é o verdadeiro Motoqueiro
Vermelho. Edmundo pede Fani em casamento, mas ela
nega. Darcy se recupera, e Elisabeta conta ao marido
sobre os desdobramentos do atentado que sofreram.
Brandão assume que é o Motoqueiro Vermelho para
Ofélia e Felisberto. Camilo revela a Julieta que descobriu a verdade sobre seu pai.

O TEMPO NÃO PARA – 19h30

Dom Sabino faz as pazes com Marocas. Waleska
flagra Miss Celine e Elmo se beijando. Mariacarla é
hostil com Petra. Paulina ouve Carmen e Vanda falando sobre o local das terras de Dom Sabino. Mazé
expulsa Florêncio de sua loja. Mateus beija Waleska.
Igor sugere que Zelda mande as funcionárias ilegais
embora. Zelda revela a Pedro Parede o local do noivado de Samuca. Samuca e Elmo chegam ao restaurante.
Pedro Parede fotografa Marocas e a família. Betina
fica satisfeita ao saber que o noivado de Samuca
será divulgado. Bento invade o restaurante e desafia
Samuca.

Diário

A Band sonha em colocar o programa de Amaury
Jr para ser exibido diariamente, mas o projeto foi
adiado para o ano que vem.
Por enquanto a atração fica
só aos sábados mesmo.

Maratona

Sabrina Sato está fazendo
uma verdadeira maratona de
gravações antes de entrar
em licença-maternidade. A
Japa da Record quer deixar
conteúdo inédito para ir ao
ar até pelo menos dezembro.

A receita da
bonitona

A modelo e atriz Thaiz
Schmitt está praticando
muay thai e assim melhorou ainda mais a sua forma
física. Ela pratica o esporte
duas vezes por semana.

Sobre o festival

Criado pela Som Livre em
2012, o “Festeja Brasil” tem
o objetivo de reunir o público em torno da paixão pela
música sertaneja, o festival
também abre espaço para
outros ritmos, como o funk e
o axé. E o local não foi escolhido por acaso: em sua mais
recente passagem por BH,
em 2017, também realizada
no Mineirão, o “Festeja” teve
seu maior público, com recorde de 70 mil pessoas.

SEGUNDO SOL - 21h25

Karola embarca com Remy, mas escapa do avião
sem que ele perceba. Beto e Luzia fazem planos para
o futuro. Karola volta para casa e surpreende Rosa
e Valentim. Karola procura Laureta. Roberval arma
para comprar a casa de Severo. Roberval vai ao restaurante de Cacau e pede para reatar com a amada.
Clóvis chora a ausência de Gorete. Naná oferece um
jantar para celebrar a liberdade de Beto e Luzia. Beto
pede Luzia em casamento, Valentim faz a mesma
proposta para Rosa. Ícaro pressiona Rosa e acaba
discutindo com Valentim. Beto descobre que Karola
desviou 15 milhões de reais da conta de Valentim.

Não é bom depender de ninguém,
mas não é inteligente desperdiçar
ajuda. O que já foi testado e aprovado
deve ser usado. Mostre conhecimento
e continue investindo no aprimoramento.

O clima torna-se mais pesado pela
manhã. Há uma tendência de se
magoar por qualquer falta de atenção.
Porém, o que precisa mesmo é de
objetividade e de foco para esclarecer
problemas.

Os amigos, no momento, serão a sua
maior fonte de ajuda e conforto. O
trabalho feito em equipe rende mais
e melhor. Saiba compartilhar responsabilidades e dividir tarefas.

Poupe as suas energias e não tome
partido no que não lhe diz respeito.
Começou um novo ciclo profissional.
A sua atuação está sendo avaliada o
tempo todo. Seja coerente em suas
atitudes.

Cuidado para não usar as “armas”
erradas para resolver certos conflitos
que estão tirando o seu sono. Por
exemplo: não tente abater um passarinho com um tiro de canhão!

Você terá que se desdobrar em
muitos para apaziguar os possíveis
conflitos no trabalho, na vida social
e até mesmo em casa. Concentre-se
no que é melhor para você para sua
cara-metade.

Ouça as mensagens da sua intuição,
que apontarão o caminho ideal para
não errar. Se tem clareza do que quer
atingir e das estratégias necessárias,
não perca tempo. Vá em frente!

A ansiedade reinante poderá afetar
negativamente o seu humor, desestabilizando-o. Evite isso, sendo tolerante
com as surpresas na programação,
como mudanças de planos e cancelamentos.

Nada de distorcer a realidade para
não querer ver o lado feio. Isso comprometerá o que conseguiu com tanto
custo. Olhe com coragem para o que
está incomodando e tome as atitudes
necessárias.

Você poderá se entediar com a
rotina. Tudo flui de forma demorada,
com atrasos e cancelamentos. E as
pessoas parecem querer resolver os
problemas todos de uma vez só.

Há um marasmo ao redor, convidando-o à inércia. Mas, se quer crescer
profissionalmente, terá que lutar e
investir. Não tome decisões isoladamente. Saiba analisar o todo.

A sua função neste dia será colocar
sua vida em ordem. Comece descartando o que não interessa ou não
traz nada de bom. Focalize de forma
realista as metas.
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Ainda dividido, Grêmio busca reabilitação
no Brasileiro hoje contra o Botafogo
O Grêmio enfrenta o Botafogo neste sábado (1º),
às 16h, em Porto Alegre,
em busca de reabilitação
no Campeonato Brasileiro.
O time gaúcho não vence
há duas rodadas e viu seus
rivais na disputa pelo título se
distanciarem na ponta.
Ainda dividido depois da
heroica classificação na Libertadores, o Grêmio vem de
um derrota de virada para
o Atlético-PR e, por isso,
ficou estacionado na quinta
colocação, com 37 pontos. A
liderança pertence ao São
Paulo, com 45, seguido pelo
arquirrival Inter, com 42. Para
se recuperar, o Grêmio deve
ter o retorno de seus principais jogadores. O time titular
havia sido poupado do jogo
em Curitiba para se preparar
para o duelo contra o Estudiantes, na terça passada,
na capital gaúcha. O time de
Renato Gaúcho ganhou por 2
a 1 e avançou às quartas de
final do torneio continental

Z-4

Vitória recebe
o AméricaMG e tenta
se afastar
da zona da
degola
O Vitória tem um
confronto decisivo
neste sábado (1º), às
16h, pela 22ª rodada do Campeonato
Brasileiro. O time
baiano enfrenta o
América-MG no estádio Barradão, em
Salvador, tentando se
desgarrar da zona de
rebaixamento.
O time baiano deixou o Z-4 na rodada
passada, após derrotar o Atlético-MG em
casa. E quer aproveitar novamente a atmosfera do Barradão
para embalar. O Vitória tem 22 pontos,
apenas um à frente
da Chapecoense, que
está abrindo o grupo
da degola.
Para esse jogo,
o técnico Paulo César Carpegiani terá
a volta do zagueiro
Aderllan e do atacante Erick. No entanto,
não poderá contar
com os volantes Willian Farias e Arouca,
contundidos, além de
Kanu, Walisson Maia,
Juninho e Luan.
O América se encontra em uma situação mais confortável.
A equipe começa a
rodada na nona colocação, com 26 pontos,
e não sabe o que é
perder há três jogos.
No entanto, um tropeço em Salvador pode
deixar o time mineiro
em risco. A novidade
no time de Adilson
Batista é a presença de Norberto na
lateral direita. Com
isso, Aderlan passou
para o meio-campo.
Quem perdeu a vaga
entre os titulares foi
Wesley. (Folhapress)

na disputa por pênaltis.
O Grêmio tem um desfalque confirmado para o confronto, mas ele não faz mais
parte do elenco. O volante
Jailson foi negociado com o
Fenerbahce por 4 milhões
de euros e será substituído
por Cícero. O zagueiro Geromel, que não vem treinando
nesta semana, é dúvida, assim como o lateral direito
Léo Moura. Se não puderem
atuar, serão substituídos por
Leonardo e Paulo Miranda,
respectivamente.
O Botafogo vem de um
triunfo sobre o Sport em casa,
mas a situação da equipe carioca não é das mais cômodas.
Ocupando o 12º lugar, com 25
pontos, tem quatro de vantagem sobre o primeiro time da
zona de rebaixamento.
A preocupação do técnico
Zé Ricardo, contudo, é com
o rendimento de sua equipe,
que, segundo ele, vem melhorando. “A gente precisa ter
nossos cuidados, mas tam-

Jogos de hoje
Corinthians x Atlético-MG
Vasco x Santos
Vitória x América-MG
Grêmio x Botafogo
Jogos de amanhã
São Paulo x Fluminense
Flamengo x Ceará
Atlético-PR x Bahia
Sport x Paraná
Chapecoense x Palmeiras
Cruzeiro x Internacional

bém tentar fazer o Grêmio
se incomodar com a gente”,
afirmou o treinador. “A gente
está evoluindo e vamos tentar
manter o equilíbrio e fazer
um bom jogo lá.”
Para essa partida, o desfalque botafoguense é o zagueiro Rabello, suspenso. Ele
deve ser substituído por Yago.
Erik, recém-contratado que
já havia sido titular contra o
Sport, permanece no ataque
ao lado de Brenner e Luiz
Fernando. (Folhapress)

Equipe do Grêmio tenta se recuperar a partir de hoje

Desfalcado, Corinthians recebe o
Atlético-MG para apagar frustração
Após a eliminação na
Libertadores, o Corinthians
volta a campo neste sábado
(1º), às 21h, para enfrentar
o Atlético-MG, pelo Brasileiro, com pelo menos três
desfalques. A principal
ausência será do lateral
direito Fagner. Suspenso,
ele foi diagnosticado com
uma lesão muscular na
coxa esquerda e vai ficar de
três a quatro semanas em
recuperação. Ele também
deve ser cortado dos amistosos da seleção brasileira
nos dias 7 e 11 de setembro,
contra Estados Unidos e El
Salvador.
Além do camisa 23, o

técnico Osmar Loss não
poderá contar com Pedro
Henrique (com lesão no
joelho direito), Douglas e
Clayson, suspensos. A partida contra o Atlético-MG é
a primeira desde a eliminação na Libertadores. A
equipe paulista ganhou do
Colo-Colo na quarta-feira
passada, no Itaquerão, mas
não avançou às quartas por
causa do gol sofrido em seu
estádio.
No Brasileiro, a situação do Corinthians não é
muito cômoda. O time de
Osmar Loss está na oitava
colocação, com 29 pontos,
a cinco da zona de classifi-

cação para a Libertadores.
O Atlético-MG é justamente
o time que fecha o G-6. Por
isso, o jogo deste sábado
tem um caráter de confronto direto. Para o duelo,
o time mineiro não poderá
contar com o volante Elias,
suspenso. Ele será substituído por Adilson.
O Atlético-MG também
precisa se reabilitar, pois,
na rodada passada, caiu
diante do Vitória, fora de
casa, por 1 a 0. Antes do
confronto em Salvador,
vinha de bons resultados e
uma sequência de sete pontos conquistados em nove
disputados. (Folhapress)

Santos e Vasco jogam pelo 2º
turno sem se enfrentar no 1º
A ausência de datas livres
no calendário do futebol brasileiro e a desorganização
da CBF resultaram em uma
situação inusitada. Vasco e
Santos se enfrentam neste
sábado (1º), às 19h, no Maracanã, em partida válida pelo
segundo turno do Campeonato Brasileiro antes de se
enfrentarem pelo primeiro.
O primeiro confronto entre as equipes, pela terceira
rodada, deveria ter sido
realizado entre os dias 28
a 30 de abril, mas ambos os
times tinham outros compromissos pela Libertadores em
datas muito próximas, o que

inviabilizaria a realização do
jogo. Os paulistas receberam
o Estudiantes (ARG) em 24
de abril e viajaram até o
Uruguai para enfrentar o
Nacional (URU) no dia 1º
de maio. Na mesma época,
o Vasco recebeu o Racing
(ARG), em 26 de abril e o
Cruzeiro em 2 de maio. A
partida foi remarcada pela
CBF para o dia 16 de julho,
logo após o término da Copa
do Mundo, mas, novamente,
o jogo precisou ser adiado.
Isso porque, na mesma data,
o Vasco enfrentou o Bahia
pelas oitavas da Copa do
Brasil.

O jogo entre as equipes
também esteve marcado
para 16 de maio, mas precisou ser adiado. No mesmo
dia, o Flamengo enfrentou o Emelec no Maracanã,
pela Libertadores, e para
evitar confrontos entre as
duas torcidas na capital
fluminense, a polícia pediu
o adiamento do jogo para a
CBF, que atendeu o pedido.
Com isso, o jogo entre Santos
e Vasco pelo primeiro turno
foi remarcado novamente,
e deve acontecer em 27 de
setembro, se nenhum imprevisto acontecer até lá.
(Folhapress)

Renato Augusto alega motivos pessoais
e pede dispensa de amistosos da seleção
O meia Renato Augusto
alegou motivos particulares
e não disputará os amistosos
da seleção brasileira contra
Estados Unidos e El Salvador, nos dias 7 e 11 de setembro. A CBF optou por não
desconvocar o jogador e não
irá chamar um substituto
para as partidas. A decisão
foi tomada em conversa com
o coordenador Edu Gaspar.
Renato pode ser a tercei-

ra baixa sofrida no elenco
brasileiro que disputará os
confrontos nos EUA. Pedro,
do Fluminense, já foi cortado
por lesão. Nesta sexta-feira,
o Corinthians detectou lesão
em Fagner -com um periodo
de recuperação de ao menos
três semanas, o lateral direito deve ser cortado da lista.
Renato Augusto sofreu
com problemas físicos durante a disputa da Copa do

Mundo. Uma sobrecarga de
treinamentos atrasou sua
preparação física. Na eliminação diante da Bélgica,
nas quartas de final, foi um
dos destaques, marcando
o gol brasileiro na derrota
por 2 a 1. Ainda teve nos
pés a chance de empatar
a partida, mas sua finalização a cinco minutos do
fim passou raspando na
trave direita de Courtois.

Conmebol divulga datas das quartas
de final da Copa Libertadores
A Conmebol divulgou
nesta sexta-feira (31) as
datas e os horários dos
jogos válidos pela fase
de quartas de final da
Copa Libertadores. O primeiro clube brasileiro a
entrar em campo será o
Grêmio, que enfrenta o
Atlético Tucumán (ARG),
na Argentina, no dia 18 de
setembro, uma terça-feira,
às 21h45. O jogo da volta
acontecerá no dia 2 de
outubro, em Porto Alegre,
também às 21h45.
No dia 19 de setembro,
quarta-feira, o Cruzeiro
faz seu jogo de ida diante
do Boca Juniors (ARG), em
Buenos Aires, às 21h45. A
segunda partida será em

4 de outubro, no mesmo
horário, em Belo Horizonte. O Palmeiras é o último
brasileiro a realizar o confronto de ida das quartas
de final. Na quinta-feira
de 20 setembro, a equipe
alviverde enfrenta o ColoColo (CHI), em Santiago,
às 21h45. O jogo de volta,
em São Paulo, acontece no
dia 3 de outubro, também
às 21h45.
A outra partida dessa
fase da Libertadores, entre
os argentinos River Plate x Independiente, acontece no dia 19 de setembro,
em Avellaneda. A volta,
em 2 de outubro, será no
Monumental de Nuñez, em
Buenos Aires. (Folhapress)

Fórmula 1 divulga calendário
de 2019; GP do Brasil será no
dia 17 de novembro
A organização da Fórmula 1 divulgou oficialmente, nesta sexta-feira (31), o calendário da temporada
2019.
O Grande Prêmio do Brasil está confirmado para
o dia 17 de novembro, em Interlagos -será a penúltima corrida da temporada. O calendário, contudo,
ainda está sujeito à aprovação do Conselho Mundial
de Automobilismo da FIA.
O ano será histórico para a categoria, já que o
Grande Prêmio da China, marcado para o dia 14 de
abril, será o milésimo da história da competição.
A temporada terá 21 corridas, igualando o recorde da categoria alcançado em 2016 e 2018.
Serão 11 provas na Europa, cinco na Ásia, quatro
nas Américas e uma na Oceania.
Veja o calendário de 2019 da Fórmula 1:
17/03 - Grande Prêmio da Austrália
31/03 - Grande Prêmio do Bahrein
14/04 - Grande Prêmio da China
28/04 - Grande Prêmio do Azerbaijão
12/05 - Grande Prêmio da Espanha
26/05 - Grande Prêmio de Mônaco
09/06 - Grande Prêmio do Canadá
23/06 - Grande Prêmio da França
30/06 - Grande Prêmio da Áustria
14/07 - Grande Prêmio da Grã-Bretanha
28/07 - Grande Prêmio da Alemanha
04/08 - Grande Prêmio da Hungria
01/09 - Grande Prêmio da Bélgica
08/09 - Grande Prêmio da Itália
22/09 - Grande Prêmio de Cingapura
29/09 - Grande Prêmio da Rússia
13/10 - Grande Prêmio do Japão
27/10 - Grande Prêmio do México
03/11 - Grande Prêmio dos Estados Unidos
17/11 - Grande Prêmio do Brasil
01/12 - Grande Prêmio de Abu Dhabi
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Publicações legais
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 ESTRADA SANEPAR, LOTE RURAL N°12-B, SÍTIO SÃO PAULO, GUAPOREMA-PR.

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 (LI:101735) a ser implantada ESTRADA SANEPAR, LOTE RURAL N°12-B, SÍTIO SÃO
PAULO, GUAPOREMA-PR.

PREFEITura MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
Portaria Nº 155/2018 de 31/08/2018
SÚMULA: Exonera a servidora por motivo de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO e da outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
I - Exonerar, a partir de 31 de Agosto de 2018, por motivo de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
a servidora CRISTINA BARCZAK, portadora da Cédula de Identidade-RG 38031961-SSP/PR e CPF: 548.215.689-34,
do Cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 31 de agosto
de 2018.
Alto Piquiri, Sexta-feira, 31 de Agosto de 2018.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

PREFEITura MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
Portaria Nº 154/2018 de 31/08/2018
SÚMULA: CONCEDE LICENÇA ESPECIAL REMUNERADA e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 455/1992, e, CONSIDERANDO, ainda, o requerimento datado e
deferido.
Resolve:
I - Concede LICENÇA ESPECIAL REMUNERADA ao servidora baixo como segue:
NOME PERÍODO DATA
VERA LUCIA AIRES DE AZEVEDO CAMARA 2012/2017 03/09/2018 A 01/12/2018
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Alto Piquiri, Sexta-feira, 31 de Agosto de 2018.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2018
TOMADA DE PREÇOS 008/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE RECICLAGEM DO
MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
RECURSOS: conforme edital.
ABERTURA: Às 10h00min. (DEZ HORAS) do dia 18/09/2018.
PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS: R$19.577,53 (dezenove mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e três
centavos).
Brasilândia do Sul - PR, 31 de Agosto de 2018.
LUCIANO GIMENES
Presidente da CPL

PREFEITura MUNICIPAL DE brasilandia do sul
Estado do Paraná

DECRETO N.º 070/2018.
Dispõe sobre nomeação e posse de suplente junto ao Conselho Tutelar de Brasilândia do Sul, dando outras
providencias.
MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná nos uso de suas
atribuições e,
CONSIDERANDO o Ofício n.º 077/2018 de 30 de agosto de 2018.
CONSIDERANDO o estabelecido na Lei n.º 698/2018 (Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Brasilândia do Sul).
CONSIDERANDO, Resolução do Conselho Municipal da Criança e Adolescente – CMDCA n.º 008/2016 de 29 de
junho de 2016.
DECRETA
Art. 1º - Fica nomeada a Senhora EDMARA CAMARGO, empossada a partir de 27 de agosto de 2018, como
Conselheira Tutelar Suplente eleita no ultimo pleito de 03 de abril de 2016, para mandato de 27 de agosto de 2018
a 15 de setembro de 2018.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”., aos 30 de agosto de 2018.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

PREFEITura MUNICIPAL DE brasilandia do sul

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 061/2018.
Nomeia Comissão Especial objetivando proceder a avaliação de bens e dá outras providências.
MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO o Decreto Nº 068/2018 de 30 de agosto de 2018.
RESOLVE:
I - Nomear Comissão Especial objetivando proceder a avaliação dos bens abaixo especificados, para fins de
alienação, composta pelos seguintes membros:
PRESIDENTE:
HUMBERTO TEIXEIRA D’AVILA
RG: 1.606.997-SSP-PR.
SECRETÁRIO:
GUSTAVO TADEU CEGATTO
RG: 7.716.243-7-SSP-PR
VALDECIR APARECIDO MARTINS
MEMBRO: RG: 5.731.143-6-SSP-PR.
a)
– FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Cor vermelha, CAP/POT/CIL 5P/66CV, Combustível flex, Ano/Modelo
2011/2012, Placas AUL – 9562;
b)
– VW/KOMBI ESCOLAR, Cor branca, CAP/POT/CIL 15P/0,50T/85CV, Combustível flex, Ano/Modelo
2007/2007, Placas AOT – 0827
c)
– VW/KOMBI ESCOLAR, Cor branca, CAP/POT/CIL 15P/80T/85CV, Combustível flex, Ano/Modelo
2011/2012, Placas AUD – 3608
d)
– VW/GOL SPECIAL, Cor azul, 2 portas, CAP/POT/CIL 5p/55CV, Combustível gasolina, Ano/Modelo
1999/2000, Placas AJB - 6021.
e) – TRATOR AGRÍCOLA marca New Holand ano 2008, 4X4 com motor diesel de no mínimo 103 CV de pot., 20
velocidades a frente e 12 velocidades a ré, super redutor de velocidades para corte de cana, tomada de força
independente, plataformado, com capota, pesos dianteiros e traseiros, comando duplo, pneus dianteiros 14.9X24
e 18.4X34
f)
– SUBSOLADOR marca PICCIN, ano 2008, modelo S-PCR, série 08105637, de 5 pés, com rolo, dois
pneus e sistema hidráulico.
II – A Comissão supracitada deverá apresentar laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data
desta Portaria.
III – Os serviços prestados são considerados de relevância, sem ônus ao Município.
Registre-se, publique-se.
PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”., aos 31 de agosto de 2018.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

PREFEITura MUNICIPAL DE brasilandia do sul
Estado do Paraná

PORTARIA N.º 062/2018.
Concede férias a Servidores Municipais.
MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE
Concede férias a Servidores Municipais conforme relação abaixo:
SERVIDOR
PERÍODO
SERVIDOR
PERÍODO
Fernando José da Silva
01/06/2018 à 30/06/2018 Humberto Teixeira D’avila 01/08/2018 à 20/08/2018
Valdeci Aparecido Martins 01/08/2018 à 20/08/2018 Zelinda T. Lima Bertoldo 01/08/2018 à 20/08/2018
Alcides Macedo de Oliveira 01/08/2018 à 20/08/2018 Cleocir Cesar da Silva
27/08/2018 à 15/09/2018
Silvia F. Menezes Bonifácio 27/08/2018 à 25/09/2018		
Registre-se, publique-se.
PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”., aos 31 de agosto de 2018.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

PREFEITura MUNICIPAL DE Cidade Gaúcha

Estado do Paraná
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N.º 005/2018.
A comissão de licitação constituída comunica aos interessados que à execução de serviços na recuperação de
estradas vicinais, conforme constante no projeto, memorial descritivo, cronograma de execução, planilhas de serviços
e demais condições e especificações constante no processo n.º 1037205-48/2016, Programa PRODESA, objeto
do Edital da Tomada de Preço n.º 005/2018, após a análise e julgamento da proposta ofertada em sessão publica
realizada no dia 29 de Agosto de 2018 às 10:00 hrs, decidiu classificar a seguinte proponente:
FORNECEDOR
CNPJ
R C M INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA
04.375.328/0001-43
DESCRIÇÃO VALOR TOTAL
Execução de serviços para recuperação de estradas vicinais, conforme constante no projeto, memorial descritivo,
cronograma de execução, planilhas de serviços e demais condições e especificações constante no processo n.º
1037205-48/2016, programa PRODESA. 265.646,38
Valor Total da Proposta R$: 265.646,38
Prazo de execução 150 (cento e cinquenta) dias, prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias.
Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de
licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer que se sinta prejudicado, para interposição de
recurso.
Cidade Gaúcha - PR, 31 de Agosto de 2018.
MARLI SCHWENGBER
PRESIDENTE
ALEXANDRINA DOS SANTOS ARAÚJO
SECRETÁRIO
GEOVANE MARTINS DE SOUZA
MEMBRO

PREFEITura MUNICIPAL DE Cidade Gaúcha

Estado do Paraná
EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 005/2018.
A comissão de licitação comunica aos interessados, quanto à execução de serviços na recuperação de estradas
vicinais, conforme constante no projeto, memorial descritivo, cronograma de execução, planilhas de serviços e demais
condições e especificações constante no processo n.º 1037205-48/2016, Programa PRODESA, objeto do Edital da
Tomada de Preço n.º 005/2018, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar
a seguinte proponente:
Nº
EMPRESA
01
R C M INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Cidade Gaúcha - PR, aos 29 dias do mês de Agosto de 2018.
MARLI SCHWENGBER
PRESIDENTE
ALEXANDRINA DOS SANTOS ARAÚJO
SECRETÁRIO
GEOVANE MARTINS DE SOUZA
MEMBRO

PREFEITura MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
DECRETO Nº 415/2018
“Dispõe sobre o recebimento das obras de infraestrutura do loteamento residencial, denominado “JARDIM OLYMPIA”,
e a liberação da caução, na forma e condição que especifica”.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, Prefeita Interina do Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná,
no uso das atribuições de seu cargo;
Considerando que restaram cumpridas pela loteadora as exigências desta Prefeitura Municipal, previstas na Lei de
Parcelamento do Solo e do Plano Diretor do Município de Cruzeiro do Oeste, conforme vistoria da Secretaria de Obras
e Planejamento no loteamento denominado “JARDIM OLYMPIA”, situado neste Município;
Considerando, finalmente, todos os demais elementos constantes nos autos do projeto de aprovação do referido
Loteamento;
D E C R E T A:
Art. 1º. Consideram-se cumpridas as obrigações assumidas pela loteadora SUL BRASILEIRA DE TERRAS E
AGRICULTURA LTDA., exigidas no Decreto nº 414/2016, e, por conseguinte, executado de forma integral as obras de
infraestruturas de Pavimentação, Rede de Energia Elétrica, Projeto de Arborização e Demarcação de Lotes.
Art. 2º. É autorizado o levantamento da caução outorgada à Prefeitura do Município de Cruzeiro do Oeste/Paraná,
conforme Decreto nº 414/2016, como garantia da execução das obras de infraestrutura do “JARDIM OLYMPIA”,
gravada no imóvel guardado na matrícula de nº 18.155 do 2º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.
Parágrafo único. As despesas decorrentes do cancelamento da caução, referida no caput deste artigo, correrão por
conta exclusiva da loteadora.
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 (VINTE E
SETE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal Interina

PREFEITura MUNICIPAL DE cidade gaúcha

Estado do Paraná
DECRETO n.º 105/2018
Ementa: Dispõe sobre a revogação do Edital do Pregão Presencial n.º 044/2018 que tem por objeto a contratação
exclusiva para Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte para prestação de serviços presenciais de VIGIA para
eventos e imóveis próprios do Município de Cidade Gaúcha – PR, e dá outras providências.
Preâmbulo: Eu, Alexandre Lucena, Prefeito do Município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, no uso de minhas
atribuições legais,
CONSIDERANDO, o Parecer Técnico da Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos do egrégio
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do Apontamento Preliminar de Acompanhamento – APA 8392,
comunicado em 30 de Agosto de 2018,
CONSIDERANDO o mister da observância aos Princípios Constitucionais elencados no artigo 37, da Constituição
da República Federativa do Brasil, imprescindíveis e, que devem nortear à Administração Pública, especialmente no
tocante aos da legalidade e publicidade dos atos administrativos,
Considerando, o contido na Súmula n.° 473 do Supremo Tribunal Federal que, permite à administração pública
proceder na anulação de seus atos administrativos através dos seus meios próprios, em decorrência da autotutela
do Estado,
DETERMINO:
Art. 1º - Pelo presente ato torno revogada a licitação referente ao Processo Licitatório n.º 064/2018, Pregão Presencial
n.º 044/2018 que tem por objeto a contratação exclusiva para Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte para
prestação de serviços presenciais de VIGIA para eventos e imóveis próprios do Município de Cidade Gaúcha – PR.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se, arquive-se e cumpra-se.
Edifício da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – PR, aos 31 dias do mês de Agosto do ano de 2018.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

PREFEITura MUNICIPAL DE douradina

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 362
DE 30 DE AGOSTO 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 01 (uma) diária de viagem, no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais) ao servidor municipal
JOCELINO CESAR DA SILVA, matrícula n° 1761, ocupante do cargo de Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da
Divisão da UBS Hélio Corsini, no seguinte dia, local e finalidade:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
06/09/2018 07:00/19:30h
Maringá-Paraná
Conduzir pacientes para tratamento de saúde e
Funcionários para Congresso da 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, 30 de Agosto de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITura MUNICIPAL DE douradina

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 361
DE 30 DE AGOSTO 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 de viagem, no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais) cada, totalizando R$400,00 (Quatrocentos reais) ao Servidor Municipal TIAGO APARECIDO DA SILVA, matrícula n° 1762, 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
03/09/2018 04/09/2018 05:00/17:30h 05:00/17:30h
Cascavel-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, 30 de Agosto de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITura MUNICIPAL DE douradina

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 360
DE 30 DE AGOSTO 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 01 (uma) diária, no valor de R$- 200,00 (Duzentos reais) ao Servidor Municipal RAFAEL
SEGALA GUIMARÃES, matrícula n° 1760, 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
31/08/2018 05:00/17:00h Cascavel - 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, 30 de Agosto de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITura MUNICIPAL DE Esperança Nova

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO Nº. 16 AO CONTRATO 001/2017 CELEBRADO EM 04/01/2017, NA QUAL FIGURA COMO
CONTRATANTE A PREFEITURA DE ESPERANÇA NOVA, E COMO CONTRATADA A EMPRESA AUTO POSTO
ESPERANÇA LTDA.
Pelo presente TERMO ADITIVO o MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público interno, com administração situada à Avenida Juvenal Silva Braga, 181, devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob o nº. 01.612.269/0001-91, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Valdir Hidalgo Martinez, brasileiro,
casado, Agente Político Municipal, portador da cédula de identidade RG nº. 4.145.492-0 SSP/PR e CPF/MF sob o nº
557.410.969-72, residente e domiciliado nesta cidade de Esperança Nova – Estado do Paraná, doravante denominado
CONTRATANTE e, de outro AUTO POSTO ESPERANÇA LTDA, situado na Rua Arthur Medeiros, 32, Cep. 87.545000, inscrita no CNPJ sob o nº 13.758.090/0001-26, neste Município de Esperança Nova, Estado do Paraná, neste ato
representada pelo Sr. EDSON MARTINS FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 527.485.61953, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.813.074-9/SSP-PR, residente domiciliado na Rua João Correia Filho,
1056, na cidade de Umuarama - PR, doravante denominada CONTRATADA ajustam e acordam entre si o presente
TERMO ADITIVO Nº 16 ao contrato de nº 001/2017, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DE PREÇO UNITÁRIO
Considerando o pedido de aumento de combustíveis protocolado sob o nº 205/2018, decorrente da variação nos
valores de combustíveis (documentos em anexo) altera-se o valor do combustível “diesel” em R$ 0,34 (trinta e
quatro centavos) e do combustível “gasolina” em R$ 0,17 (dezessete centavos), para abastecimento dos veículos
pertencentes a Frota Municipal, a partir de 01/09/2018, a ser:
DIESEL COMUM/LITRO: R$ 3,59.
GASOLINA COMUM/LITRO: R$ 4,59.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 001/2017 desde que não contrariem o que ficou convencionado
no presente Termo Aditivo.
E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato, em
02 (vias) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas
igualmente subscritas.
Esperança Nova - PR, 31 (trinta e um) de agosto de 2018.
VALDIR HIDALGO MARTINEZ – CONTRATANTE
AUTO POSTO ESPERANÇA LTDA
EDSON MARTINS FERREIRA- CONTRATADO
Testemunhas:
RG nº
RG nº
CPF nº
CPF nº

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

FONE (044) 3643 -1301  CEP 87570-000
Rua Jorge Ferreira nº.550 - Francisco Alves
Paraná
ATO DA MESA Nº 031/2018
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, DE ACORDO COM O
DISPOSTO NO ARTIGO 25, INCISO XV, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO NA
RESOLUÇÃO Nº001/2017.
RESOLVE:
Autorizar o Vereador da Câmara Municipal de Francisco Alves, DARIO APARECIDO DE NIGRO a viajar a cidade
de Curitiba nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2018, para tratar de assuntos referentes a este Município junto a
Secretarias Estadual e Gabinete de Deputados na Assembleia Legislativa, na cidade Curitiba - Paraná.
Fica o vereador acima nominado, autorizado ao recebimento de 03 (três) diárias de acordo com o contido na
Resolução nº001/2017, bem como o reembolso das passagens.
Edifício da Câmara Municipal de Francisco Alves, aos 31 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito.
Rubens Eugênio dos Santos
Dário Aparecido de Nigro
Presidente			
1º Secretário
Miguel Arcanjo dos Santos
Liomar Mendes Lisbôa
Vice-Presidente
2º Secretário

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 185/2018
Tipo: Menor Preço
Tipo de Julgamento: Por Item
Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa
especializada em fornecimento de materiais e insumos de laboratório, que
serão utilizados nos trabalhos diários do Laboratório Municipal, junto à
Unidade Central de Saúde do Município de Guaíra-PR.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 14h00 min. do dia 17/09/2018
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 14h01min. às 14h29min do dia 17/09/2018
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h30min. do dia 17/09/2018
O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site
www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios e/ou pelo site
www.bll.org.br no link BLL Compras. 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 31 de agosto de 2018
Anildo Morais Peraçoli/ Pregoeiro/ Comissão Permanente de Licitações

PREFEITura MUNICIPAL DE icaraima

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 269/2018
DATA: 31/08/2018
SÚMULA: Nomeia Fiscal de Contrato de Empresas.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1º) – Fica Nomeada a Sra. Ocinéia Martins de Angelo, portadora da RG n.º 4,305.449-0 e do CPF nº 676.392.249-34,
Como Fiscal de Contrato nº153/2018 Empresa GUILST – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.
2°) - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3º) – Considera – se de relevância o trabalho do fiscal nomeado, porém, sem ônus para o município.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 31 dias do Mês de Agosto de 2018.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITura MUNICIPAL DE icaraima

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 270/2018
DATA: 31/08/2018
SÚMULA: Nomeia Fiscal de Contrato de Empresas.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1º) – Fica Nomeado o Sr. Laércio Fernandes, portador do RG n.º 3.318.890-3 e do CPF nº 459.950.019-49, Como
Fiscal de Contrato nº159/2018 Empresa - DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME, Contrato
nº 160/2018 empresa – HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA – EPP, Contrato nº 161/2018
Empresa – SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP, Contrato nº 162/2018 Empresa –
ODONTOSUL LTDA – EPP, Contrato nº 163/2018 Empresa – BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP, Contrato
nº 164/2018 Empresa – MC MEDICAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI – ME.
2°) - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3º) – Considera-se de relevância o trabalho do fiscal nomeado, porém, sem ônus para o município.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 31 dias do Mês de Agosto de 2018.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

UMUARAMA, sábado, 1º de setembro DE 2018
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leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 314/2018
Pregão Eletrônico nº 164/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, CNPJ Nº 09.053.748/0001-27.
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada
para aquisição de móveis em geral, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de cozinha, outros materiais e bens
permanentes, os quais serão empregados nos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Município.
Valor Total: R$ 54.482,45 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais, quarenta e cinco centavos).
Prazo de Vigência: início em 21 de agosto de 2018 e término em 20 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 21 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2018.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2018
Pregão Eletrônico nº 164/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA, CNPJ Nº 08.574.064/0001-08.
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada
para aquisição de móveis em geral, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de cozinha, outros materiais e bens
permanentes, os quais serão empregados nos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Município.
Valor Total: R$ 4.624,25 (quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais, vinte e cinco centavos).
Prazo de Vigência: início em 21 de agosto de 2018 e término em 20 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 21 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2018.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 316/2018
Pregão Eletrônico nº 164/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP, CNPJ Nº 28.036.951/0001-30.
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada
para aquisição de móveis em geral, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de cozinha, outros materiais e bens
permanentes, os quais serão empregados nos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Município.
Valor Total: R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais).
Prazo de Vigência: início em 21 de agosto de 2018 e término em 20 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 21 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2018.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 317/2018
Pregão Eletrônico nº 164/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: G. C. ARAÚJO MÓVEIS DE AÇO - EPP, CNPJ Nº 20.252.467/0001-36.
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada
para aquisição de móveis em geral, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de cozinha, outros materiais e bens
permanentes, os quais serão empregados nos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Município.
Valor Total: R$ 3.299,90 (três mil, duzentos e noventa e nove reais, noventa centavos).
Prazo de Vigência: início em 21 de agosto de 2018 e término em 20 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 21 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2018.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2018
Pregão Eletrônico nº 164/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: LDM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ Nº 13.389.967/0001-59.
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada
para aquisição de móveis em geral, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de cozinha, outros materiais e bens
permanentes, os quais serão empregados nos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Município.
Valor Total: R$ 3.695,00 (três mil, seiscentos e noventa e cinco reais).
Prazo de Vigência: início em 21 de agosto de 2018 e término em 20 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 21 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2018.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 319/2018
Pregão Eletrônico nº 164/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: LUIS CÉSAR REIS - ME, CNPJ Nº 93.920.361/0001-37.
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada
para aquisição de móveis em geral, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de cozinha, outros materiais e bens
permanentes, os quais serão empregados nos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Município.
Valor Total: R$ 33.271,15 (trinta e três mil, duzentos e setenta e um reais, quinze centavos).
Prazo de Vigência: início em 21 de agosto de 2018 e término em 20 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 21 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2018.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 319/2018
Pregão Eletrônico nº 164/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: LUIS CÉSAR REIS - ME, CNPJ Nº 93.920.361/0001-37.
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada
para aquisição de móveis em geral, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de cozinha, outros materiais e bens
permanentes, os quais serão empregados nos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Município.
Valor Total: R$ 33.271,15 (trinta e três mil, duzentos e setenta e um reais, quinze centavos).
Prazo de Vigência: início em 21 de agosto de 2018 e término em 20 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 21 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2018.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 321/2018
Pregão Eletrônico nº 164/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME, CNPJ Nº 14.282.205/0001-11.
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada
para aquisição de móveis em geral, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de cozinha, outros materiais e bens
permanentes, os quais serão empregados nos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Município.
Valor Total: R$ 20.999,00 (vinte mil, novecentos e noventa e nove reais).
Prazo de Vigência: início em 21 de agosto de 2018 e término em 20 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 21 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2018.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 322/2018
Pregão Eletrônico nº 164/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: MV ELETRÔNICOS EIRELI - ME, CNPJ Nº 27.895.281/0001-44.
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada
para aquisição de móveis em geral, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de cozinha, outros materiais e bens
permanentes, os quais serão empregados nos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Município.
Valor Total: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).
Prazo de Vigência: início em 21 de agosto de 2018 e término em 20 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 21 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2018.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 323/2018
Pregão Eletrônico nº 164/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: PHAF HOFFMANN PAPELARIA LTDA - ME, CNPJ Nº 11.272.813/0001-57.
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada
para aquisição de móveis em geral, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de cozinha, outros materiais e bens
permanentes, os quais serão empregados nos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Município.
Valor Total: R$ 30.168,25 (trinta mil, cento e sessenta e oito reais, vinte e cinco centavos).
Prazo de Vigência: início em 21 de agosto de 2018 e término em 20 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 21 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2018.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 324/2018
Pregão Eletrônico nº 164/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: ROBERTO MISTURA - ME, CNPJ Nº 10.292.359/0001-33.
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada
para aquisição de móveis em geral, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de cozinha, outros materiais e bens
permanentes, os quais serão empregados nos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Município.
Valor Total: R$ 4.855,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais).
Prazo de Vigência: início em 21 de agosto de 2018 e término em 20 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 21 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2018.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 325/2018
Pregão Eletrônico nº 164/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES – EIRELI - EPP, CNPJ Nº 17.542.364/0001-04.
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada
para aquisição de móveis em geral, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de cozinha, outros materiais e bens
permanentes, os quais serão empregados nos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Município.
Valor Total: R$ 10.035,00 (dez mil, trinta e cinco reais).
Prazo de Vigência: início em 21 de agosto de 2018 e término em 20 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 21 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2018.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2018
Pregão Presencial nº 174/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ Nº 10.320.480/0001-21.
Objeto da Ata de Registro de Preços: aquisição de “MATERIAIS DE GINASTICA RÍTMICA”, a serem utilizados nas
aulas e projetos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura, Educação e demais
secretarias no Município de Guaíra/PR.
Valor Total: R$ 11.708,00 (onze mil, setecentos e oito reais).
Prazo de Vigência: início em 29 de agosto de 2018 e término em 28 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 29 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 29 de agosto de 2018.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 334/2018
Pregão Presencial nº 176/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: AMG MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EIRELI EPP, CNPJ Nº
23.626.027/0001-90.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento
destocador e triturador móvel urbano para triturar/ destocar tocos e caules resultantes da remoção do corte de árvores,
para ser utilizado na tomada de força do trator com potência de 30 a 110 HP, por meio da Secretaria de Agropecuária,
Infraestrutura e Meio Ambiente deste Município de Guaíra/PR.
Valor Total: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Prazo de Vigência: início em 30 de agosto de 2018 e término em 29 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 30 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 30 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 191/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: GENTE SEGURADORA SA, CNPJ Nº 90.180.605/0001-02
Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro de veículos,
máquinas e equipamentos, pertencentes a frota de responsabilidade do Município de Guaíra-PR.
Valor Total: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato e término em 22 de agosto de
2019.
Data de Assinatura: 23 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 23 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 192/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 172/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: JOSE ALVES DE MIRANDA - ME, CNPJ Nº 86.724.945/0001-71
Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção,
conservação e limpeza que serão executados nos cemitérios municipais localizados na zona urbana, distrito e
comunidades rurais.
Valor Total: R$ 216.384,00 (duzentos e dezesseis reais, trezentos e oitenta e quatro reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato e término em 22 de agosto de
2019.
Data de Assinatura: 23 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 23 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 207/2018, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR
LIMITE Nº 065/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: GEOPLANAGRO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA – ME, CNPJ Nº
03.709.667/0001-56
Objeto do Contrato: Contratação da empresa GEOPLANAGRO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGROPECUARIO
LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 03.709.667/0001-56, que será responsável pelo desenvolvimento e instrução de um
ato/processo pedido de RECONSIDERAÇÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO AM-BIENTAL Nº 13.447, das obras de
macrodrenagem na bacia do Córrego Carumbei, na sede do Municí-pio de Guaíra, Paraná.
Valor Total: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início em 28 de agosto de 2018 e término em 28 de fevereiro de 2019.
Data de Assinatura: 28 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 28 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE ADESÃO / LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 208/2018
DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2018
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
BENEFICIÁRIO: DÉBORA REGIANE DA SILVA FERREIRA, CPF Nº 058.448.079-28
Objeto do Contrato: concessão, pelo Poder Executivo, de benefício financeiro para custear, integral ou parcial-mente,
a locação de imóvel residencial pelo prazo de 12 (doze) meses, à família da Sra. Dé-bora Regiane da Silva Ferreira,
que se encontra em situação habitacional de emergência e de vulnerabilidade socioeconômica.
Valor Total: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Valor mensal da concessão do benefício: R$ 500,00 (trezentos reais).
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Contrato de Adesão.
Data de Assinatura: 28 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 28 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 209/2018, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR
JUSTIFICATIVA Nº 066/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: ASSICAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 75.953.521/0003-24
Objeto do Contrato: Contratação da empresa ASSICAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, que será responsável
pelo fornecimento materiais e serviços, os quais serão utilizados na manutenção do veículo VW GOL TRENDLINE
1.6, placa BAY-5611, frota 388, patrimônio nº 30525, da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município
de Guaíra, Paraná, Paraná.
Valor Total: R$ 411,66 (quatrocentos e onze reais e sessenta e seis centavos).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início em 28 de agosto de 2018 e término em 28 de fevereiro de 2019.
Data de Assinatura: 28 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 28 de agosto de 2018
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 160/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: AL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 29.753.978/0001-06.
Objeto do Contrato: aquisição de equipamentos odontológicos, com recursos do Ministério da Saúde, regido pela
portaria 3672 e portaria 3389, destinados aos serviços de Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, deste
Município.
Valor Total: R$ 8.280,00 (Oito mil, duzentos e oitenta reais).
Prazo de Vigência: Início em 07 de agosto de 2018 e término em 06 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 07 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, 07 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 161/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: MARILICE KEIL, CNPJ nº 27.075.106/0001-00
Objeto do Contrato: aquisição de equipamentos odontológicos, com recursos do Ministério da Saúde, regido pela
portaria 3672 e portaria 3389, destinados aos serviços de Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, deste
Município.
Valor Total: R$ 1.750,00 (Um mil, setecentos e cinquenta reais).
Prazo de Vigência: Início em 07 de agosto de 2018 e término em 06 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 07 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, 07 de agosto de 2018.
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Publicações legais
PREFEITura MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 851/2018 – SECRETARIA DE SAÚDE
SUMULA: Concessão de Diária
HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETÁRIO 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 LUCIANO SENAS DOS SANTOS, Motorista
Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação
formulada, a concessão de 03 (três) diárias mais 11 horas no valor de R$ 150,00 cada
diária totalizando o valor de R$518,75 para transporte de pacientes para a cidade de
Curitiba, nos dias 27, 28, 29 e 30 de agosto de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO
PARANÁ, AOS 31 (TRINTA E UM) DIAS DE AGOSTO DE 2018.
HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI				
Secretário Municipal da Saúde
ROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTI
Gerente financeiro –
Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA
UNIDADE REQUISITANTE:
NOME BENEFICIÁRIO
LUCIANO SENAS DOS SANTOS
LOTAÇÃO
Governo Municipal
CARGO/FUNÇÃO
MOTORISTA MUNICIPAL
CLASSE/NÍVEL
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO
CPF
000.429.029-16
AGÊNCIA BANCÁRIA
3352
Nº. CONTA
21.584-9
DESTINO
Curitiba
MOTIVO
Transporte de pacientes
PERÍODO
27, 28, 29 e 30 de Agosto de 2018.
QT. DIÁRIAS
03 diárias e 11 horas
VALOR UNITÁRIO
150,00
VALOR TOTAL
518,75
Nº. EMPENHO
OUTRAS INFORMAÇÕES
ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
SOLICITANTE 		
ASS. UNIDADE GESTORA
(AUTORIZAÇÃO)
ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE
__/__/___
(RECEBIMENTO)
ASS. DO SERVIDOR
___/___/____

DA ORIGEM

PREFEITura MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
UNIDADE REQUISITANTE:
NOME BENEFICIÁRIO
Wagner Moreira da Silva
LOTAÇÃO
Governo Municipal
CARGO/FUNÇÃO
MOTORISTA MUNICIPAL
CLASSE/NÍVEL
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO
Rua São Mateus do Sul, 773
CPF
045.283.379-59
AGÊNCIA BANCÁRIA
3352
Nº. CONTA
8444-6
DESTINO
CIDADE DE CURITIBA – PR
MOTIVO
Transporte de pacientes
PERÍODO
29, 30 e 31 de Agosto de 2018
QT. DIÁRIAS
01 diária + 14horas
VALOR UNITÁRIO
150,00
VALOR TOTAL
237,50
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
___/___/____

PREFEITura MUNICIPAL DE icaraima

Estado do Paraná
DECRETO N.º 4.778/2018
DATA: 31/08/2018
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo licitatório.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Pregoeira a Srª. Lays Oliveira
Vedovoto,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor das empresas J. C. QUINHONE ATACADISTA –
EPP o lote I, CLAUDEMIR ALEXANDRE ESPORTES o lote II e ANÉZIA JANDIRA
TIMÓTEO ANDRADE – ME o lote III, o resultado do processo licitatório, modalidade
Pregão Presencial SRP n.º 057/2018.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório modalidade Pregão
Presencial SRP n.º 057/2018 em favor das empresas J. C. QUINHONE ATACADISTA
– EPP, CLAUDEMIR ALEXANDRE ESPORTES e ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO
ANDRADE – ME , cujo objeto trata da celebração de ata de registro de preços visando
futura e eventual aquisição de uniformes (camiseta e bermuda), kimonos e tatames,
em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme quantidade e
descrição constantes no termo de referência Anexo – I do edital.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 31 dias do mês de Agosto de 2018.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITura MUNICIPAL DE ivaté

Estado do Paraná
REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS - No 069/2018
O Município de Ivaté, Estado do Paraná, em conformidade com os ditames da
Constituição Federal, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, com a Lei Federal
n.º 10.520/2002, bem como a Lei Federal nº. 8078/90, através da sua Comissão
Permanente de Licitações, torna público que realizará certame licitatório na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM objetivando
a aquisição do objeto abaixo identificado:
OBJETO: 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.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses, ressalvado o direito de
prorrogação de acordo com o art. 57.
PRAZO DE ENTREGA: O prazo do fornecimento será imediato a partir da requisição
do município.
Os fornecimentos serão realizados PARCELADAMENTE, durante o período de
vigência do contrato conforme a necessidade do município, sendo que não haverá
pedido mínimo.
Nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014, poderão participar
deste Pregão exclusivamente as microempresas e empresas de pequeno porte,
pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme
disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos.
As microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município de
Ivaté, gozam de prioridade de contratação, nos termos do § 3º do art. 48 da Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e do art. 2º, § 4º da Lei Municipal
n.º 709/2017, de 22 de setembro de 2017, benefício que se estabelece em face das
peculiaridades regionais, com vistas a promoção do desenvolvimento econômico e
social no âmbito da região.
De acordo com o Artigo 48, §3º, da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei
Complementar 147/14, será estabelecido à prioridade de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município até o limite de
10% (dez por cento) do melhor preço válido verificado no certame.
A Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos através do endereço eletrônico
www.ivate.pr.gov.br, ou na Sala de licitações, no endereço supra mencionado nos
seguintes horários: das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas de Segunda
a Sexta-Feira.
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
DATA: 13 de Setembro de 2018
HORÁRIO: 14:00 h
Edifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, 31 de Agosto de 2018.
Univaldo Campaner
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ
CNPJ. 95.640.553/0001-15
SECRETARIA DE FAZENDA
Notificação de Liberação de Recursos Federais
Em atenção ao disposto no Art. 2º da Lei Federal nº 9.452/97, de 20 de março de
1997, NOTIFICAMOS aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e as Entidades
Empresariais, com sede no município de Ivaté, da liberação dos seguintes Recursos
Federais para o município.
ÓRGÃO REPASSADOR/PROGRAMA

VALOR
17.478,50

DATA
03/08/2018

5.964,20

08/08/2018

21.485,93

13/08/2018

4.747,65

13/08/2018

921,84

14/08/2018

3.853,20

14/08/2018

1.000,00

14/08/2018

1.438,88
30.000,00

14/08/2018
14/08/2018

202,80

15/08/2018

5.000,00

15/08/2018

32.916,00
13.182,00

16/08/2018
16/08/2018

2.901,60

17/08/2018

4.424,81

30/08/2018

IVATÉ, 31 DE AGOSTO DE 2018
__________________________________________
SÉRGIO SABINO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

PREFEITura MUNICIPAL DE maria helena

Estado do Paraná
INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO 009/2018
Processo/Edital de Licitação nº 117/2018
JUSTIFICATIVA
Valor: R$ 3.000,00
ENTIDADE: APMF – ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS
DO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA LEONIDIA PACHECO ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO.
Considerando as disposições do Lei 13.019/2014 e do Decreto Municipal 041/2017,
em especial, respectivamente, dos artigos 31, II e 16, IV, bem como as subvenções
previstas na Lei Municipal 1.518/2018.
Considerando a natureza singular do objeto e das metas que se busca atingir, que
acarretam na inviabilidade de competição.
Torno pública a inexigibilidade de chamamento para a celebração de termo de
Colaboração com a APMF – ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS
DO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA LEONIDIA PACHECO ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO, para o repasse de subvenção no valor de até R$ 3.000,00
(três mil reais).
Com a publicação do extrato da presente justificativa, inicia-se o prazo de cinco
dias, para impugnação por qualquer interessado, na forma do artigo 32, parágrafo
segundo, da Lei 13.019/2014.
Maria Helena, 31 de agosto de 2018.
Elias Bezerra de Araújo
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITura MUNICIPAL DE tapira

Estado do Paraná

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Objetivo das Verbas Recebidas
Custeio/Invest./Pessoal/encargos
Custeio/Investimento
Custeio/Investimento
Custeio
Custeio/investimento
Custeio/Invest./Pessoal/Encargos
Custeio/Invest./Pessoal/Encargos
Custeio/Invest./Pessoal/Encargos
Custeio/Invest./Pessoal/Encargos
Custeio/Invest./Pessoal/Encargos
Custeio/Invest./Pessoal/Encargos
Custeio/Invest./Pessoal/Encargos
Custeio/Invest./Pessoal/Encargos
Custeio/Invest./Pessoal/Encargos
Custeio/Invest./Pessoal/Encargos
Custeio/Invest./Pessoal/Encargos
Custeio/Invest./Pessoal/encargos
Custeio/Invest./Pessoal/encargos
Custeio/Invest./Pessoal/encargos
Custeio/Invest./Pessoal/encargos
Custeio/Invest./Pessoal/encargos
Custeio/Invest./Pessoal/encargos
Custeio/Invest./Pessoal/encargos
Custeio

PREFEITura MUNICIPAL DE guaira

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 852
/2018-Secretaria Saúde
SUMULA: Concessão de Diária
HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETÁRIO 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 Wagner Moreira da Silva, Motorista Municipal,
com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a
concessão de 01 (uma) diária mais 14 horas no valor de R$150,00 totalizando o valor
de R$237,50 para transporte de pacientes para a cidade de Curitiba, nos dias 29, 30
e 31 de agosto 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 31 (TRINTA E UM) DIAS DE AGOSTO DE 2018.
HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI				
Secretário Municipal da Saúde
ROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTI
Gerente financeiro –
Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

MS/FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
ME/FNDE - MERENDA - PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ME/FNDE - QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO
MS/FNS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA
PROCEDIMENTOS NO MAC
MS/FNS -INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTR. FEDERAL
E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS
MS/FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM AOS ESTADOS,
DISTR. FEDERAL E MUNIC P/ AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS
MS/FNS -INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTR. FEDERAL
E MUN. PARA EXECUÇÕES DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
FNAS - BL GBF
FNAS - BL PSB
MS/FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM AOS ESTADOS,
DISTR. FEDERAL E MUNIC P/ AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS
MS/FNS -INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTR. FEDERAL
E MUN. PARA EXECUÇÕES DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MS/FNS - PISO DE ATENCÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB
MS/FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ME/FNDE - MERENDA - PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MS/FNS -INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTR. FEDERAL
E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
Liberação de Recursos cf. Lei 9452/97 do Estado e União
Prefeitura Municipal de Douradina - Período 331 à 31/08/2018
Estado do Paraná
NOTIFICAÇÃO
Dando cumprimento às determinações da Lei nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Politicos os
Sindicatos dos Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Municipio, do recebimento dos Recursos Federais/Estaduais:
Categoria
Descrição dos Recursos
Data
Valor
1.7.1.8.01.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICIPIOS FPM
168.958,70
30/08/2018
1.7.1.8.01.5.1.00.00 COTA-PARTE DO IMP. SOBRE PROPR. TERRITORIAL RURAL-INCRA
111,24
30/08/2018
1.7.1.8.02.6.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP
12.605,61
21/08/2018
1.7.1.8.03.1.1.02.04 PAB/SUS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4.595,74
30/08/2018
1.7.1.8.06.1.1.00.00 ICMS. DESONERAÇÃO
2.679,29
31/08/2018
1.7.2.8.01.1.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
175.906,14
21/08/2018
1.7.2.8.01.1.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
85.616,02
28/08/2018
1.7.2.8.01.2.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
1.281,99
21/08/2018
1.7.2.8.01.2.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
250,06
22/08/2018
1.7.2.8.01.2.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
0,03
23/08/2018
1.7.2.8.01.2.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
1.181,68
24/08/2018
1.7.2.8.01.2.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
209,55
27/08/2018
1.7.2.8.01.2.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
388,40
28/08/2018
1.7.2.8.01.2.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
543,14
29/08/2018
1.7.2.8.01.2.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
767,46
30/08/2018
1.7.2.8.01.2.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
191,37
31/08/2018
1.7.2.8.01.3.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
1.032,89
30/08/2018
1.7.5.8.01.1.1.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
23.255,45
21/08/2018
1.7.5.8.01.1.1.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
45.931,48
22/08/2018
1.7.5.8.01.1.1.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
11.318,76
28/08/2018
1.7.5.8.01.1.1.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
36.625,26
29/08/2018
1.7.5.8.01.1.1.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
7.341,35
30/08/2018
1.7.5.8.01.1.1.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
1.431,15
31/08/2018
1.7.5.8.01.1.1.00.00 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR -SEED
13.433,91
31/08/2018
Douradina-PR; 31 de Agosto de 2018
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
Fonte: Contabilidade

PORTARIA Nº. 2600/2018
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora ZENILDA PEREIRA DE AGUIAR, portadora do
cadastro de pessoal física CPF sob nº 754.361.679-34 e carteira de identidade RG sob nº 5.105.596-9, com
matricula 3544, correspondente ao período aquisitivo 2017/2018, usufruindo-as de 03 (três) de setembro
a 02 (dois) de outubro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 31 (trinta e um) dias do mês de
agosto do ano de 2018.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 162/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: ALVES E SARTOR LTDA - ME, CNPJ nº 07.724.523/0001-20
Objeto do Contrato: aquisição de equipamentos odontológicos, com recursos do
Ministério da Saúde, regido pela portaria 3672 e portaria 3389, destinados aos
serviços de Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.
Valor Total: R$ 2.700,90 (Dois mil, setecentos reais e noventa centavos).
Prazo de Vigência: Início em 07 de agosto de 2018 e término em 06 de agosto de
2019.
Data de Assinatura: 07 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, 07 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ nº 24.039.450/0001-56
Objeto do Contrato: aquisição de equipamentos odontológicos, com recursos do
Ministério da Saúde, regido pela portaria 3672 e portaria 3389, destinados aos
serviços de Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.
Valor Total: R$ 1.000,00 (Um mil reais).
Prazo de Vigência: Início em 07 de agosto de 2018 e término em 06 de agosto de
2019.
Data de Assinatura: 07 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, 07 de agosto de 2018.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 171/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: MLD CURSOS E TREINAMENTO EIRELI EPP, CNPJ Nº
04.585.398/0001-26
Objeto do Contrato: Contratação de empresas especializadas em Prestação de
Serviços (apresentação teatral), de acordo com Plano de Trabalho aprovado na
Fundação Nacional da Saúde Termo de Convênio Siconv nº 795700/2013, 554/2013
FUNASA/Ministério da Saúde que objetiva a execução do projeto Recicla Guaíra
para o Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde – SUS- PROGRAMA: 20T6 Fortalecimento da Saúde Ambiental para Redução dos Riscos à Saúde Humana.
Valor Total: R$ 13.387,50 (treze mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência e validade do contrato é de 12 meses,
contado a partir de sua assinatura e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua
publicação, por extrato do contrato.
Data de Assinatura: 09 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, 09 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 172/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: GRAVAR-ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS LTDA ME,
CNPJ Nº 03.857.139/0001-44
Objeto do Contrato: Contratação de empresas especializadas em Prestação de
Serviços (impressos para divulgações), de acordo com Plano de Trabalho aprovado
na Fundação Nacional da Saúde Termo de Convênio Siconv nº 795700/2013,
554/2013 FUNASA/Ministério da Saúde que objetiva a execução do projeto Recicla
Guaíra para o Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde – SUS- PROGRAMA:
20T6 - Fortalecimento da Saúde Ambiental para Redução dos Riscos à Saúde
Humana.
Valor Total: R$ 24.650,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência e validade do contrato é de 12 meses,
contado a partir de sua assinatura e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua
publicação, por extrato do contrato.
Data de Assinatura: 09 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, 09 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 173/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: VILMAR DE LIMA ALBANO & CIA LTDA, CNPJ Nº 07.282.470/0001-34
Objeto do Contrato: Contratação de empresas especializadas em Prestação de
Serviços (sonorização), de acordo com Plano de Trabalho aprovado na Fundação
Nacional da Saúde Termo de Convênio Siconv nº 795700/2013, 554/2013 FUNASA/
Ministério da Saúde que objetiva a execução do projeto Recicla Guaíra para
o Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde – SUS- PROGRAMA: 20T6 Fortalecimento da Saúde Ambiental para Redução dos Riscos à Saúde Humana.
Valor Total: R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência e validade do contrato é de 12 meses,
contado a partir de sua assinatura e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua
publicação, por extrato do contrato.
Data de Assinatura: 09 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, 09 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 174/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: ALLAN MARCHESE - ME, CNPJ Nº 19.611.542/0001-29
Objeto do Contrato: Contratação de empresas especializadas em Prestação de
Serviços (treinamento de utilização de recicláveis e EPIS, locação de ônibus e
filmagem), e fornecimento de materiais de consumo (sacola ecobag), de acordo com
Plano de Trabalho aprovado na Fundação Nacional da Saúde Termo de Convênio
Siconv nº 795700/2013, 554/2013 FUNASA/Ministério da Saúde que objetiva a
execução do projeto Recicla Guaíra para o Aperfeiçoamento do Sistema Único
de Saúde – SUS- PROGRAMA: 20T6 - Fortalecimento da Saúde Ambiental para
Redução dos Riscos à Saúde Humana.
Valor Total: R$ 31.680,00 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência e validade do contrato é de 12 meses,
contado a partir de sua assinatura e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua
publicação, por extrato do contrato.
Data de Assinatura: 09 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, 09 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 175/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: SANDRO GONCALVES 55025129168, CNPJ Nº 11.796.939/0001-20
Objeto do Contrato: Contratação de empresas especializadas em Prestação de
Serviços (treinamento de utilização de recicláveis e EPIS, locação de ônibus e
filmagem), e fornecimento de materiais de consumo (sacola ecobag), de acordo com
Plano de Trabalho aprovado na Fundação Nacional da Saúde Termo de Convênio
Siconv nº 795700/2013, 554/2013 FUNASA/Ministério da Saúde que objetiva a
execução do projeto Recicla Guaíra para o Aperfeiçoamento do Sistema Único
de Saúde – SUS- PROGRAMA: 20T6 - Fortalecimento da Saúde Ambiental para
Redução dos Riscos à Saúde Humana.
Valor Total: R$ 944,00 (novecentos e quarenta e quatro reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência e validade do contrato é de 12 meses,
contado a partir de sua assinatura e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua
publicação, por extrato do contrato.
Data de Assinatura: 09 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, 09 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 176/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: DEBUS TRANSPORTES LTDA, CNPJ Nº 02.385.551/0001-46
Objeto do Contrato: Contratação de empresas especializadas em Prestação de
Serviços (treinamento de utilização de recicláveis e EPIS, locação de ônibus e
filmagem), e fornecimento de materiais de consumo (sacola ecobag), de acordo com
Plano de Trabalho aprovado na Fundação Nacional da Saúde Termo de Convênio
Siconv nº 795700/2013, 554/2013 FUNASA/Ministério da Saúde que objetiva a
execução do projeto Recicla Guaíra para o Aperfeiçoamento do Sistema Único
de Saúde – SUS- PROGRAMA: 20T6 - Fortalecimento da Saúde Ambiental para
Redução dos Riscos à Saúde Humana.
Valor Total: R$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência e validade do contrato é de 12 meses,
contado a partir de sua assinatura e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua
publicação, por extrato do contrato.
Data de Assinatura: 09 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, 09 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 177/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: BIOSFERA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ Nº
07.995.195/0001-04
Objeto do Contrato: Contratação de empresas especializadas em Prestação de
Serviços (treinamento de utilização de recicláveis e EPIS, locação de ônibus e
filmagem), e fornecimento de materiais de consumo (sacola ecobag), de acordo com
Plano de Trabalho aprovado na Fundação Nacional da Saúde Termo de Convênio
Siconv nº 795700/2013, 554/2013 FUNASA/Ministério da Saúde que objetiva a
execução do projeto Recicla Guaíra para o Aperfeiçoamento do Sistema Único
de Saúde – SUS- PROGRAMA: 20T6 - Fortalecimento da Saúde Ambiental para
Redução dos Riscos à Saúde Humana.
Valor Total: R$ 2.644,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e quatro).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência e validade do contrato é de 12 meses,
contado a partir de sua assinatura e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua
publicação, por extrato do contrato.
Data de Assinatura: 09 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, 09 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 188/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: RODA BRASIL REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ Nº 15.332.890/0001-06
Objeto do Contrato: Aquisição de veículo Pick Up cabine 4x4 (cabine dupla) diesel,
a qual será utilizada pela Secretaria de Saúde, para fins de execução do Convênio
(Proposta n° 95725.438000/118003).
Valor Total: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato
e término em 21 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 22 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 22 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 194/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E
ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ Nº 25.137.947/0001-70
Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos/Material Permanente,
os quais serão empregados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Proposta
n° 95725.438000/1177-07 e Proposta n° 95725.438000/1170-03; e aquisição de
materiais de Fisioterapia ou Reabilitação, para a Rede da Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, conforme Resolução n° 269/2016, que
serão utilizados pela Secretaria de Saúde deste Município.
Valor Total: R$ 14.129,96 (quatorze mil, cento e vinte e nove reais, noventa e seis
centavos).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato
e término em 26 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 27 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 27 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 195/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP, CNPJ Nº 19.338.456/0001-94
Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos/Material Permanente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR

GABINETE DO PREFEITO
Processo Licitatório n.º 057/2018
Dispensa de Licitação n.º 015/2018
Pelo qual o Senhor Secretário Municipal de Compras e Patrimônio solicita ratificação
do ato praticado pelo mesmo, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA TREINAMENTO DE OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTA DE
CAMINHÃO DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, a favor da empresa
EXCELLENCE GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.891.384/00001-29, no valor de R$6.500,00 (SEIS
MIL E QUINHENTOS REAIS), por meio de Dispensa de Licitação nos termos do art.
24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
DESPACHO: Ratifico, com base nas razões expostas no presente processo.
Brasilândia do Sul - PR, 31 de Agosto de 2018.
Marcio Juliano Marcolino
Prefeito Municipal

Umuarama Ilustrado

os quais serão empregados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Proposta
n° 95725.438000/1177-07 e Proposta n° 95725.438000/1170-03; e aquisição de
materiais de Fisioterapia ou Reabilitação, para a Rede da Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, conforme Resolução n° 269/2016, que
serão utilizados pela Secretaria de Saúde deste Município.
Valor Total: R$ 11.070,00 (onze mil e setenta reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato
e término em 26 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 27 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 27 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 196/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: ALVES E SARTOR LTDA - ME, CNPJ Nº 07.724.523/0001-20
Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos/Material Permanente,
os quais serão empregados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Proposta
n° 95725.438000/1177-07 e Proposta n° 95725.438000/1170-03; e aquisição de
materiais de Fisioterapia ou Reabilitação, para a Rede da Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, conforme Resolução n° 269/2016, que
serão utilizados pela Secretaria de Saúde deste Município.
Valor Total: R$ 2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato
e término em 26 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 27 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 27 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 197/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, CNPJ Nº
09.053.748/0001-27
Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos/Material Permanente,
os quais serão empregados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Proposta
n° 95725.438000/1177-07 e Proposta n° 95725.438000/1170-03; e aquisição de
materiais de Fisioterapia ou Reabilitação, para a Rede da Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, conforme Resolução n° 269/2016, que
serão utilizados pela Secretaria de Saúde deste Município.
Valor Total: R$ 2.791,93 (dois mil, setecentos e noventa e um reais, noventa e três
centavos).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato
e término em 26 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 27 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 27 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 198/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: CIRÚRGICA OURO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS –
EIRELI - EPP, CNPJ Nº 14.308.899/0001-19
Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos/Material Permanente,
os quais serão empregados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Proposta
n° 95725.438000/1177-07 e Proposta n° 95725.438000/1170-03; e aquisição de
materiais de Fisioterapia ou Reabilitação, para a Rede da Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, conforme Resolução n° 269/2016, que
serão utilizados pela Secretaria de Saúde deste Município.
Valor Total: R$ 2.165,00 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato
e término em 26 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 27 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 27 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 199/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ Nº 26.267.976/0001-19
Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos/Material Permanente,
os quais serão empregados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Proposta
n° 95725.438000/1177-07 e Proposta n° 95725.438000/1170-03; e aquisição de
materiais de Fisioterapia ou Reabilitação, para a Rede da Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, conforme Resolução n° 269/2016, que
serão utilizados pela Secretaria de Saúde deste Município.
Valor Total: R$ 743,60 (setecentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato
e término em 26 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 27 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 27 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 200/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ Nº 11.674.540/0001-77
Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos/Material Permanente,
os quais serão empregados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Proposta
n° 95725.438000/1177-07 e Proposta n° 95725.438000/1170-03; e aquisição de
materiais de Fisioterapia ou Reabilitação, para a Rede da Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, conforme Resolução n° 269/2016, que
serão utilizados pela Secretaria de Saúde deste Município.
Valor Total: R$ 20.299,00 (vinte mil, duzentos e noventa e nove reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato
e término em 26 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 27 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 27 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 201/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ
Nº 00.064.780/0001-33
Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos/Material Permanente,
os quais serão empregados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Proposta
n° 95725.438000/1177-07 e Proposta n° 95725.438000/1170-03; e aquisição de
materiais de Fisioterapia ou Reabilitação, para a Rede da Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, conforme Resolução n° 269/2016, que
serão utilizados pela Secretaria de Saúde deste Município.
Valor Total: R$ 621,40 (seiscentos e vinte e um reais, quarenta centavos).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato
e término em 26 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 27 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 27 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 202/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ Nº
21.971.041/0001-03
Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos/Material Permanente,
os quais serão empregados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Proposta
n° 95725.438000/1177-07 e Proposta n° 95725.438000/1170-03; e aquisição de
materiais de Fisioterapia ou Reabilitação, para a Rede da Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, conforme Resolução n° 269/2016, que
serão utilizados pela Secretaria de Saúde deste Município.
Valor Total: R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato
e término em 26 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 27 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 27 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 203/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI ME,
CNPJ Nº 27.330.244/0001-99
Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos/Material Permanente,
os quais serão empregados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Proposta
n° 95725.438000/1177-07 e Proposta n° 95725.438000/1170-03; e aquisição de
materiais de Fisioterapia ou Reabilitação, para a Rede da Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, conforme Resolução n° 269/2016, que
serão utilizados pela Secretaria de Saúde deste Município.
Valor Total: R$ 2.203,78 (dois mil, duzentos e três reais, setenta e oito centavos).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato
e término em 26 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 27 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 27 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 204/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ Nº 26.499.522/0001-73
Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos/Material Permanente,
os quais serão empregados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Proposta
n° 95725.438000/1177-07 e Proposta n° 95725.438000/1170-03; e aquisição de
materiais de Fisioterapia ou Reabilitação, para a Rede da Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, conforme Resolução n° 269/2016, que
serão utilizados pela Secretaria de Saúde deste Município.
Valor Total: R$ 13.000,00 (treze mil reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato
e término em 26 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 27 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 27 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 205/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: MV ELETRÔNICOS EIRELI ME, CNPJ Nº 27.895.281/0001-44
Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos/Material Permanente,
os quais serão empregados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Proposta
n° 95725.438000/1177-07 e Proposta n° 95725.438000/1170-03; e aquisição de
materiais de Fisioterapia ou Reabilitação, para a Rede da Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, conforme Resolução n° 269/2016, que
serão utilizados pela Secretaria de Saúde deste Município.
Valor Total: R$ 2.460,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato
e término em 26 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 27 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 27 de agosto de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 206/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: SALVI LOPES & CIA LTDA, CNPJ Nº 82.478.140/0001-34
Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos/Material Permanente,
os quais serão empregados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Proposta
n° 95725.438000/1177-07 e Proposta n° 95725.438000/1170-03; e aquisição de
materiais de Fisioterapia ou Reabilitação, para a Rede da Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, conforme Resolução n° 269/2016, que
serão utilizados pela Secretaria de Saúde deste Município.
Valor Total: R$ 4.477,50 (quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais, cinquenta
centavos).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato
e término em 26 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 27 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 27 de agosto de 2018.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

PREFEITura MUNICIPAL DE maria helena

Estado do Paraná
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 094/2018.
Objeto: A presente licitação, tem por objetivo à contratação de empresa para
fornecimento parcelado de Produtos de Higiene, Limpeza e descartáveis para
Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações do Anexo I, parte
integrante do presente Edital, juntamente com os demais Anexos.
Edital disponível: No portal da transparência da prefeitura Municipal.
Informações: no Setor de Licitações pelo fone/fax (44) 3662 1030, Maria Helena – PR.
Entrega das Propostas: 17/09/2018 até às 10h00min.
Abertura das Propostas: 17/09/2018, às 10h00min.
Maria Helena – PR, 31 de agosto de 2018.
CELSO JESUS OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 349/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao
edital de Pregão Eletrônico nº 164/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas
ao edital de Pregão Eletrônico nº 164/2018, que tem como objeto o Sistema de Registro
de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada para aquisição de móveis
em geral, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de cozinha, outros materiais e bens
permanentes, os quais serão empregados nos trabalhos realizados pelas Secretarias deste
Município. As empresas:
BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ N° 09.053.748/0001-27,
vencedora dos itens 16, 18, 24, 35, 45, 59, 61, 80 e 81 da licitação, com valor total máximo
de R$ 54.482,45 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais, quarenta e
cinco centavos);
COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA, inscrita no CNPJ N°
08.574.064/0001-08, vencedora dos itens 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71 e 72 da licitação,
com valor total máximo de R$ 4.624,25 (quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais, vinte
e cinco centavos);
FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP, inscrita no CNPJ N° 28.036.951/0001-30, vencedora
do item 123 da licitação, com valor total máximo de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e
seiscentos reais);
G. C. ARAÚJO MÓVEIS DE AÇO - EPP, inscrita no CNPJ N° 20.252.467/0001-36,
vencedora do item 02 da licitação, com valor total máximo de R$ 3.299,90 (três mil,
duzentos e noventa e nove reais, noventa centavos);
LDM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ N° 13.389.967/000159, vencedora do item 19 da licitação, com valor total máximo de R$ 3.695,00 (três mil,
seiscentos e noventa e cinco reais);
LUIS CÉSAR REIS - ME, inscrita no CNPJ N° 93.920.361/0001-37, vencedora dos itens
124 e 125 da licitação, com valor total máximo de R$ 33.271,15 (trinta e três mil, duzentos
e setenta e um reais, quinze centavos);
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE -ME, inscrita no CNPJ N°
17.992.596/0001-56, vencedora dos itens 86 e 100 da licitação, com valor total máximo de
R$ 2.995,80 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais, oitenta centavos);
MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME, inscrita no CNPJ N° 14.282.205/0001-11, vencedora do item
62 da licitação, com valor total máximo de R$ 20.999,00 (vinte mil, novecentos e noventa
e nove reais);
MV ELETRÔNICOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ N° 27.895.281/0001-44, vencedora do
item 07 da licitação, com valor total máximo de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais);
PHAF HOFFMANN PAPELARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ N° 11.272.813/0001-57,
vencedora dos itens 11, 41, 43, 104, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 121 e 122 da
licitação, com valor total máximo de R$ 30.168,25 (trinta mil, cento e sessenta e oito reais,
vinte e cinco centavos);
ROBERTO MISTURA - ME, inscrita no CNPJ N° 10.292.359/0001-33, vencedora dos itens
73, 74 e 99 da licitação, com valor total máximo de R$ 4.855,00 (quatro mil, oitocentos e
cinquenta e cinco reais);
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES – EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ N°
17.542.364/0001-04, vencedora do item 106 da licitação, com valor total máximo de R$
10.035,00 (dez mil, trinta e cinco reais);
Art. 2° - Declarar MAL SUCEDIDOS os itens 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21,
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 114, 115 e 116.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2018.
PORTARIA Nº 353/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao
edital de Pregão Eletrônico nº 169/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao
edital de Pregão Eletrônico nº 169/2018, que tem como objeto a Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de seguro de veículos, máquinas e equipamentos,
pertencentes a frota de responsabilidade do Município de Guaíra-PR. A empresa:
GENTE SEGURADORA SA, inscrita no CNPJ N° 90.180.605/0001-02, vencedora global
da licitação, com valor total máximo de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra - Paraná, 23 de agosto de 2018.
PORTARIA Nº 354/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao
edital de Pregão Presencial nº 172/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao
edital de Pregão Presencial nº 172/2018, que tem como objeto a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção, conservação e limpeza
que serão executados nos cemitérios municipais localizados na zona urbana, distrito e
comunidades rurais. A empresa:
JOSE ALVES DE MIRANDA - ME, inscrita no CNPJ N° 86.724.945/0001-71, vencedora
global da licitação, com valor total máximo de R$ 216.384,00 (duzentos e dezesseis reais,
trezentos e oitenta e quatro reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra - Paraná, 23 de agosto de 2018
PORTARIA Nº 362/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao
edital de Pregão Presencial nº 174/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas
ao edital de Pregão Presencial nº 174/2018, que tem como objeto o Registro de Preços
para a aquisição de “MATERIAIS DE GINASTICA RÍTMICA”, a serem utilizados nas aulas
e projetos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura,
Educação e demais secretarias no Município de Guaíra/PR. A empresa:
TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ N° 10.320.480/000121, vencedora global da licitação, com valor total máximo de R$ 11.708,00 (onze mil,
setecentos e oito reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 29 de agosto de 2018.
PORTARIA Nº 365/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao
edital de Pregão Presencial nº 176/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao
edital de Pregão Presencial nº 176/2018, que tem como objeto o Registro de Preços para
a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento destocador e
triturador móvel urbano para triturar/ destocar tocos e caules resultantes da remoção do
corte de árvores, para ser utilizado na tomada de força do trator com potência de 30 a
110 HP, por meio da Secretaria de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente deste
Município de Guaíra/PR. A empresa:
AMG MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EIRELI EPP,
inscrita no CNPJ N° 23.626.027/0001-90, vencedora global da licitação, com valor total
máximo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 30 de agosto de 2018.
PORTARIA Nº 329/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao
edital de Pregão Eletrônico nº 157/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao
edital de Pregão Eletrônico nº 157/2018, que tem como objeto a aquisição de equipamentos
odontológicos, com recursos do Ministério da Saúde, regido pela portaria 3672 e portaria
3389, destinados aos serviços de Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, deste
Município. As empresas:
AL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ N° 29.753.978/0001-06,
vencedora dos itens 01 e 06 da licitação, com valor total máximo de R$ $ 8.280,00 (Oito
mil, duzentos e oitenta reais);
MARILICE KEIL, inscrita no CNPJ N° 27.075.106/0001-00, vencedora do item 5 da
licitação, com valor total máximo de R$ 1.750,00 (hum mil, setecentos e cinquenta reais);
ALVES E SARTOR LTDA - ME, inscrita no CNPJ N° 07.724.523/0001-20, vencedora dos
itens 2 e 4 da licitação, com valor total máximo de R$ 2.700,90 (dois mil, setecentos reais
e noventa centavos);
HDX COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ N° 24.039.450/0001-56, vencedora do item 3
da licitação, com valor total máximo de R$ 1.000,00 (hum mil reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 07 de agosto de 2018.
PORTARIA Nº 335/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao
edital de Pregão Eletrônico nº 139/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao
edital de Pregão Eletrônico nº 139/2018, que tem como objeto o Contratação de empresas
especializadas em Prestação de Serviços (treinamento de utilização de recicláveis e EPIS,
impressos para divulgações, apresentação teatral, locação de ônibus, sonorização e
filmagem), de acordo com Plano de Trabalho aprovado na Fundação Nacional da Saúde
Termo de Convênio Siconv nº 795700/2013, 554/2013 FUNASA/Ministério da Saúde que
objetiva a execução do projeto Recicla Guaíra para o Aperfeiçoamento do Sistema Único
de Saúde – SUS- PROGRAMA: 20T6 - Fortalecimento da Saúde Ambiental para Redução
dos Riscos à Saúde Humana. As empresas:
VILMAR DE LIMA ALBANO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ N° 07.282.470/0001-34,
vencedora do item 05 da licitação, com valor total máximo de R$ 680,00 (seiscentos e
oitenta reais);
MLD CURSOS E TREINAMENTO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ N° 04.585.398/000126, vencedora do item 02 da licitação, com valor total máximo de R$ 13.387,50 (treze mil,
trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos);
GRAVAR-ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS LTDA ME, inscrita no CNPJ
N° 03.857.139/0001-44, vencedora do item 01 da licitação, com valor total máximo de R$
24.650,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais);
Art. 2º - Declarar DESERTO os itens 03, 04, 06 e 07.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 09 de agosto de 2018.
PORTARIA Nº 337/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao
edital de Pregão Eletrônico nº 155/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao
edital de Pregão Eletrônico nº 155/2018, que tem como objeto a Contratação de empresas
especializadas em Prestação de Serviços (treinamento de utilização de recicláveis e EPIS,
locação de ônibus e filmagem), e fornecimento de materiais de consumo (sacola ecobag),
de acordo com Plano de Trabalho aprovado na Fundação Nacional da Saúde Termo de
Convênio Siconv nº 795700/2013, 554/2013 FUNASA/Ministério da Saúde que objetiva a
execução do projeto Recicla Guaíra para o Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde –
SUS- PROGRAMA: 20T6 - Fortalecimento da Saúde Ambiental para Redução dos Riscos
à Saúde Humana. As empresas:
ALLAN MARCHESE - ME, inscrita no CNPJ N° 19.611.542/0001-29, vencedora do item 01
da licitação, com valor total máximo de R$ 31.680,00 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta
reais);
SANDRO GONCALVES 55025129168, inscrita no CNPJ N° 11.796.939/0001-20,
vencedora do item 05 da licitação, com valor total máximo de R$ 944,00 (novecentos e
quarenta e quatro reais);
DEBUS TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ N° 02.385.551/0001-46, vencedora do
item 03 da licitação, com valor total máximo de R$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa
reais);
BIOSFERA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ N° 07.995.195/0001-04,
vencedora dos itens 02 e 04 da licitação, com valor total máximo de R$ 2.644,00 (dois mil,
seiscentos e quarenta e quatro);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 09 de agosto de 2018.
PORTARIA Nº 352/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao
edital de Pregão Eletrônico nº 167/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao
edital de Pregão Eletrônico nº 167/2018, que tem como objeto a Aquisição de veículo Pick
Up cabine 4x4 (cabine dupla) diesel, a qual será utilizada pela Secretaria de Saúde, para
fins de execução do Convênio (Proposta n° 95725.438000/118003). A empresa:
RODA BRASIL REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no
CNPJ N° 15.332.890/0001-06, vencedora global da licitação, com valor total máximo de R$
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra - Paraná, 22 de agosto de 2018.
PORTARIA Nº 360/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao
edital de Pregão Eletrônico nº 165/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao
edital de Pregão Eletrônico nº 165/2018, que tem como objeto a aquisição de materiais e
equipamentos/Material Permanente, os quais serão empregados nas Unidades Básicas de
Saúde, conforme Proposta n° 95725.438000/1177-07 e Proposta n° 95725.438000/117003; e aquisição de materiais de Fisioterapia ou Reabilitação, para a Rede da Atenção à
Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, conforme Resolução n° 269/2016,
que serão utilizados pela Secretaria de Saúde deste Município. As empresas:
AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS
LTDA, inscrita no CNPJ N° 25.137.947/0001-70, vencedora dos itens 01, 05, 09, 16, 18 e
19 da licitação, com valor total máximo de R$ 14.129,96 (quatorze mil, cento e vinte e nove
reais, noventa e seis centavos);
ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP, inscrita no CNPJ N° 19.338.456/0001-94,
vencedora dos itens 04, 17, 22, 23, 24 e 26 da licitação, com valor total máximo de R$
11.070,00 (onze mil e setenta reais);
ALVES E SARTOR LTDA - ME, inscrita no CNPJ N° 07.724.523/0001-20, vencedora
do item 28 da licitação, com valor total máximo de R$ 2.499,00 (dois mil, quatrocentos e
noventa e nove reais);
BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ N° 09.053.748/0001-27,
vencedora dos itens 03 e 12 da licitação, com valor total máximo de R$ 2.791,93 (dois mil,
setecentos e noventa e um reais, noventa e três centavos);
CIRÚRGICA OURO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS – EIRELI - EPP,
inscrita no CNPJ N° 14.308.899/0001-19, vencedora dos itens 20 e 25 da licitação, com
valor total máximo de R$ 2.165,00 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais);
DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ N° 26.267.976/0001-19,
vencedora do item 13 da licitação, com valor total máximo de R$ 743,60 (setecentos e
quarenta e três reais e sessenta centavos);
EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ N° 11.674.540/0001-77, vencedora
do item 14 da licitação, com valor total máximo de R$ 20.299,00 (vinte mil, duzentos e
noventa e nove reais);
HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP, inscrita no CNPJ N°
00.064.780/0001-33, vencedora do item 08 da licitação, com valor total máximo de R$
621,40 (seiscentos e vinte e um reais, quarenta centavos);
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ N°
21.971.041/0001-03, vencedora do item 07 da licitação, com valor total máximo de R$
780,00 (setecentos e oitenta reais);
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI ME, inscrita no CNPJ
N° 27.330.244/0001-99, vencedora dos itens 27, 34, 35 e 36 da licitação, com valor total
máximo de R$ 2.203,78 (dois mil, duzentos e três reais, setenta e oito centavos);
MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ N° 26.499.522/0001-73,
vencedora dos itens 11, 15 e 21 da licitação, com valor total máximo de R$ 13.000,00 (treze
mil reais);
MV ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ N° 27.895.281/0001-44, vencedora dos
itens 02 e 10 da licitação, com valor total máximo de R$ 2.460,00 (dois mil, quatrocentos
e sessenta reais);
SALVI LOPES & CIA LTDA, inscrita no CNPJ N° 82.478.140/0001-34, vencedora dos itens
29, 30, 31 e 32 da licitação, com valor total máximo de R$ 4.477,50 (quatro mil, quatrocentos
e setenta e sete reais, cinquenta centavos);
Art. 2° - Declarar MAL SUCEDIDOS os itens 06, 33 e 37.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 27 de agosto de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal
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Publicações legais
PREFEITura MUNICIPAL DE ivaté

Estado do Paraná
PORTARIA Nº433/2018
SÚMULA: Nomeia novos conselheiros para recompor o Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS do Município
de Ivaté-PR para o mandato de dois anos de 31/08/2018 a 31/08/2020.
O Prefeito Municipal de Ivaté, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, fundamentada na Lei Municipal
Nº 729, de 21 de Junho de 2018.
Considerando a deliberação do Plenário do CMAS em reunião ordinária realizada em 14 de agosto de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º- Recompor o Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS, com a finalidade de garantir, promover,
fiscalizar e deliberar sobre as politicas voltadas para área da Assistência Social em nosso município. Segue a baixo os
nomes dos Conselheiros nomeados para recompor este Conselho Municipal:
I – REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular: Gislane Lazari
Suplente: Andréia Pestana Biatto
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Titular: Érica Aparecida Felipe Silva Pereira
Suplente: Vanuza Soares da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Titular: Fabienne de Azevedo Palma
Suplente: Jéssica Ferreira Rodrigues
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Titular: Geraldo Valentim de Souza
Suplente: Jhenifer Santiago Rossi
II- REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS
REPRESENTANTES DE USUÁRIOS OU DEFESA DE DIREITOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular: Wanda de Carvalho
Suplente: Maria Solange dos Santos
Titular: Alice Maria da Conceição
Suplente: Neusa Lima da Rocha
REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular: Marta Aparecida Rosa Domingos
Suplente: Lediane Cristina Pereira
REPRESENTANTES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
APAE
Titular: Cleuza Genyr Henrique
Suplente: Mariana Lima Pimentel
Art. 2º - Atribuir aos membros do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS as competências previstas no
Artigo 23º da Lei Nº 729/2018.
Art. 3º - Os serviços prestados pelos Conselheiros do CMAS são considerados de relevância e interesse social, porem
sem ônus ao Município.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 31 dias do mês de Agosto do ano de 2018.
UNIVALDO CAMPANER
PREFEITO MUNICIPAL DE IVATÉ-PR
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PREFEITura MUNICIPAL DE nova olimpia

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 197/2018
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias ao servidor ALAERCIO GONÇALVES RIBEIRO, de acordo com o
Estatuto do Servidor do Município de Nova Olímpia, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor ALAERCIO GONÇALVES RIBEIRO, portador do RG: 6.612.404-5 SSP/PR e
CPF 017.259.489-82, sendo de 30 (Trinta) dias de descanso a se cumprir entre os dias 01 de setembro a 30 de
setembro de 2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, convalidando o ato com a publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2018.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PREFEITura MUNICIPAL DE perobal

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 325/2018.
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão
nº34/2.018 PMP.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas
no Pregão nº 34/2.018 PMP, objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de recarga de
botijões (13 kg) de gás de cozinha (GLP) para as todas as Secretarias Municipais,, tendo sido declarada vencedora
a(s) empresa(s) abaixo especificadas, nos termos da ata anexada no referido processo:
VENCEDORES
VALOR TOTAL (R$)
A. B. INEZ GAS ME
42.000,00
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, em 30 de agosto de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MUNICIPio DE PÉROLA

Estado do Paraná
LEI Nº 2572, de 31 de Agosto de 2018.
Súmula: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Anulação de dotação para 2018, incluir nos anexos do cronograma de
desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual de 2018-2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na
programação financeira, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor
de até R$ 52.103,00 (cinquenta e dois mil e cento e três reais) por Anulação de dotação, de acordo com a seguinte
ordem classificatória:
Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
10.305.0010.2023 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
AVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTRO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 494)
R$ 20.829,00
CEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000
Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MARILUZ – PARANÁ
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
TERMO ADITIVO Nº 003
10.305.0010.2023 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
CONTRATO Nº 89/2016 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PROFISSIONA.L MÉDICO
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FR 494) R$ 865,00
CLÍNICO GERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E DOCUMENTOS CONSTANTES NO
Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO 44/2016.
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
O MUNICÍPIO DE MARILUZ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrita do CGC/MF nº
10.305.0010.2023 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, prefeito Nilson Cardoso de Souza, (brasileiro) portador do
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO (FR 494) R$ 6.231,00
RG. 6.271.013-6 SSP/PR, inscrito do CPF/MF sob o nº 779.882.649-15, aqui denominado Contratante, de outro lado
Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
o Sr. ALAIN BARROS CORRÊA, (brasileiro), inscrito no CPF/MF sob o nº 047.508.829-84, residente e domiciliado
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
na cidade de MOREIRA SALES/PR. representante da empresa A. BARROS CORREA & CIA LTDA. - ME. aqui
10.305.0010.2023 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA (FR 494) R$ 3.115,00
Cláusula Primeira: Fica prorrogado o término da vigência do Contrato nº 089/2016 para o dia 31/08/2019, em
Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
conformidade com o Artigo 65 da Lei 8.666/93.
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
Cláusula Segunda: Os Contratantes se comprometem a cumprirem todas as demais Cláusulas e Condições
10.305.0010.2023 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (FR 494) R$ 13.659,00
Mariluz, 31 de agosto de 2018
Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nilson Cardoso de Souza			
Alain Barros Corrêa
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
Município de Mariluz/PR			
A. BARROS CORREA & CIA LTDA. - ME
Contratante					Contratada			 10.305.0010.2023 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (FR 494) R$ 7.404,00
Testemunhas:
TOTAL
R$ 52.103,00
Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial das
seguintes dotações orçamentárias:
Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
10.305.0010.2023 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
AVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTRO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 497) R$ 20.829,00
CEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000
Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MARILUZ – PARANÁ
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
TERMO ADITIVO nº 002
10.305.0010.2023 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
CONTRATO nº 61-2017 – LIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FR 497) R$ 865,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS
Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
DE MARILUZ/PARANÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL, CONFORME PREGÃO Nº
10.305.0010.2023 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
32/2017, QUE SE REGERÁ PELAS NORMAS DAS LEIS FEDERAIS Nº 8.666/93 E 10.520/02.
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO (FR 497) R$ 6.231,00
O Município de Mariluz, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrito no CGC/MF nº 76.404.136/0001Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
29, através de seu representante legal, o Prefeito NILSON CARDOSO DE SOUZA, portador do RG. Nº 6.271.013-6
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
– SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 779.882.649-15, aqui denominado Contratante, do outro lado a Sr. DEIZIANE
10.305.0010.2023 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
GESKA, brasileiro (a), inscrito no CPF/MF sob o nº 052.124.749-73, residente e domiciliado na cidade de Goioerê,
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA (FR 497)
R$ 3.115,00
Estado do Paraná, representante da D GESKA ME., aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente
Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
contrato, conforme o disposto nas Cláusulas seguintes:
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
Cláusula Primeira: Fica acrescido em 25% (vinte e cinco por cento) o presente contrato 61/2017, alterando por
10.305.0010.2023 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
consequência o valor do contato de R$ 42.367,75 (quarenta e dois mil e trezentos e sessenta e sete reais e setenta
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (FR 497) R$ 13.659,00
e cinco centavos), para R$ 52.959,69 (cinquenta e dois mil e novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove
Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
centavos), em conformidade com o artigo 58-I c/c/ Art. 65 – Inciso I letra b da Lei 8.666/93.
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
Cláusula Segunda: Os Contratantes se comprometem a cumprirem todas as demais Cláusulas e Condições
10.305.0010.2023 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.				
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (FR 497) R$ 7.404,00
Mariluz, 31 de agosto de 2018
TOTAL
R$ 52.103,00
Nilson Cardoso de Souza				
Deiziane Geska		
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeito Municipal				Empresária Administradora
Pérola, 31 de agosto de 2018.
Contratante					Contratada
DARLAN SCALCO
Testemunhas:
Prefeito

MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná

ANEXO I.

Integrante do Concurso Público de Nº. 001/2018
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS PÚBLICOS:

01

Agente Administrativo

CR

Carga
horária
semana
l
40h

R$ 1.577,06

R$ 80,00

Obrigatória Formação Completa
em Ensino Médio.

02

Agente de Combate
às Endemias

01

40h

R$ 1.316,18

R$ 60,00

Obrigatória Formação Completa
do Ensino Fundamental.

03

Agente Comunitário de
Saúde
Enfermeiro

CR

40h

R$ 1.316,18

R$ 60,00

04

01

40h

R$ 3.086,29

R$ 100,00

05

Engenheiro Civil

01

40h

R$ 3.086,29

R$ 100,00

06

Farmacêutico

01

40h

R$ 3.086,29

R$ 100,00

07

Médico Clínico Geral.

01

20h

R$ 8.653,40

R$ 200,00

08

Motorista - Categoria
“D ou E”.

CR

40h

R$ 1.644,23

R$ 80,00

09

Professor - 20h.

CR

20h

R$ 1.227,67

R$ 80,00

10

Professor de Educação
Infantil - 40h.

CR

40h

R$ 2.455,35

R$ 80,00

11

Psicólogo

01

40h

R$ 3.086,29

R$ 100,00

12

Técnico em
Enfermagem

01

36h
R$ 1.355,26
MUNICÍPIO
DE PÉROLA R$ 70,00
Estado do Paraná

Obrigatória Formação Completa
do Ensino Fundamental.
Obrigatória Formação Superior
Completa em Enfermagem com
Registro no Conselho ou Órgão
Fiscalizador do Exercício da
Profissão.
Obrigatória Formação Superior
Completa em Engenharia Civil,
com Registro no Conselho de
Classe.
Obrigatória Formação Superior
Completa em Farmácia, com
registro no Conselho ou Órgão
Fiscalizador do Exercício da
Profissão.
Obrigatória Formação Superior
Completa em Medicina, com
registro no Conselho ou Órgão
Fiscalizador do Exercício da
Profissão.
Obrigatória Formação Completa
em Ensino Fundamental. Carteira
Nacional de Habilitação, categoria
“D ou E” e Curso para condução
de veículo de transporte coletivo
de passageiros, de escolares e de
emergência.
Curso de Formação de Docentes
da Educação Infantil e dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental na
Modalidade Normal (Magistério),
em Nível Médio ou Pedagogia
com Habilitação em Educação
Infantil e/ou Anos Iniciais do
Ensino Fundamental ou Normal
Superior.
Curso de Formação de Docentes
da Educação Infantil e dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental na
Modalidade Normal (Magistério),
em Nível Médio ou Pedagogia
com Habilitação em Educação
Infantil e/ou Anos Iniciais do
Ensino Fundamental ou Normal
Superior.
Obrigatória Formação Superior
Completa em Psicologia, com
registro no Conselho ou Órgão
Fiscalizador do Exercício da
Profissão.
Ensino Médio Completo mais a
Formação Completa em Curso
Técnico de Enfermagem, com
registro no Conselho ou Órgão
Fiscalizador do Exercício da
Profissão.

Ordem

Denominação dos
Cargos Públicos:

Quat.
Vagas

Salário
inicial

Taxa
de
inscrição

Grau de escolaridade
exigido no ato da
convocação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

1

REQUISITOS PARA O CARGO PÚBLICO DE MOTORISTA.
FORMAÇÃO: Obrigatória Formação Completa em Ensino Fundamental. Carteira Nacional de
Habilitação, CATEGORIA “D ou E” e Curso para condução de veículo de transporte coletivo de passageiros,
de escolares e de emergência.
O candidato no ato de sua convocação, ao Cargo Público de MOTORISTA que se exige a CNH (Carteira
Nacional de Habilitação - Categoria “D ou E”, além de não estar cumprindo a penalidade de suspensão ou
cassação do direito de dirigir, deverá apresentar certidão emitida pelo DETRAN, de que não possui no seu
prontuário de habilitação mais que 10 (dez) pontos vigentes, ou seja, infrações ocorridas nos últimos 12
(doze) meses.
O candidato que, no ato da convocação, apresentar mais que 10 (dez) pontos vigentes na sua CNH, não
será desclassificado do Concurso Público, mas poderá requerer o deslocamento para o final da lista de
classificados, podendo ser convocado novamente por mais 01 (uma) vez, totalizando 02 (duas) chamadas e
respeitando a ordem de classificação e a exigência do item anterior.

Este Anexo entra em vigor na data de sua publicação no Painel de Editais da
Prefeitura Municipal, no Jornal Umuarama Ilustrado “Órgão Oficial do Município” e nos Sites:
www.perola.pr.gov.br e http://ruffoconcursos.com.br/

Pérola - Paraná, 31/08/2018.

MUNICIPio DE PÉROLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
AVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTRO
CEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000
MARILUZ – PARANÁ
TERMO ADITIVO nº 002

CONTRATO nº 61-2017 – LIC CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE MÃODE-OBRA
E
FORNECIMENTO
DE
PEÇAS/MATERIAIS
PARA
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS
E
HOSPITALARES
PERTENCENTES A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARILUZ/PARANÁ,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO
EDITAL, CONFORME PREGÃO Nº 32/2017, QUE
SE REGERÁ PELAS NORMAS DAS LEIS FEDERAIS
Nº 8.666/93 E 10.520/02.

O Município de Mariluz, Estado do Paraná, pessoa jurídica
de direito público inscrito no CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante
legal, o Prefeito NILSON CARDOSO DE SOUZA, portador do RG. Nº 6.271.013-6 – SSP/PR,
inscrito no CPF/MF sob o nº 779.882.649-15, aqui denominado Contratante, do outro lado
a Sr. DEIZIANE GESKA, brasileiro (a), inscrito no CPF/MF sob o nº 052.124.749-73,
residente e domiciliado na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, representante da D GESKA
ME., aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o
disposto nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Fica acrescido em 25% (vinte e cinco por
cento) o presente contrato 61/2017, alterando por consequência o valor do contato de R$ 42.367,75
(quarenta e dois mil e trezentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), para R$ 52.959,69
(cinquenta e dois mil e novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), em
conformidade com o artigo 58-I c/c/ Art. 65 – Inciso I letra b da Lei 8.666/93.
Cláusula Segunda: Os Contratantes se comprometem a
cumprirem todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o
presente instrumento.

Mariluz, 31 de agosto de 2018

_____________________________
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
Deiziane Geska
Empresária Administradora
Contratada

____________________________________________

___________________________________________

Testemunhas:

Estado do Paraná
LEI COMPLEMENTAR N°093, de 31 de Agosto de 2018.
Súmula: Altera o Anexo III da lei Complementar 001/2010.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1˚ – O Anexo III, onde se refere aos motoristas – Responsabilidades e Atribuições e requisitos para o cargo
vigorará nos seguintes termos:
CARGO: MOTORISTA
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
Dirigir veículos, zelando pela segurança de passageiros, valores e/ou cargas, conduzindo-os até local de destino,
respeitando as regras de trânsito, bem como adotando medidas cabíveis na solução e prevenção de qualquer
incidente.
Auxiliar no embarque e/ou desembarque de passageiros, manuseando instrumentos e equipamentos, quando
necessário, bem como abastecer o veículo com mercadorias e/ou outros materiais.
Vistoriar o veículo e realizar pequenos reparos, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, de água e óleo,
testando o freio, a parte elétrica, detectando problemas mecânicos, identificando sinais sonoros, luminosos ou visuais,
checando indicações dos instrumentos do painel, solicitando manutenção quando necessário, entre outros, visando
contribuir na conservação e segurança do veículo.
Evitar acidentes, controlando e auxiliando na carga e descarga de mercadorias, orientando o seu acondicionamento
no veículo, bem como garantir a correta entrega de mercadorias, verificando a localização dos depósitos e
estabelecimentos onde se processarão carga e descarga e conferindo as mesmas com documentos de recebimento
ou entrega.
Prestar socorro mecânico e/ou guinchar veículos, quando necessário, bem como operar comandos e/ou mecanismos
do veículo, possibilitando a execução da tarefa necessária.
Preencher diariamente o mapa de controle individual de veículos, entregando-o no prazo solicitado pela sua chefia
imediata.
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas e/ou particulares,
fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo
trabalhos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município.
Obedecer, na íntegra, a legislação de trânsito vigente.
Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua guarda.
Estar comprometido com o zelo e bem-estar de seu ambiente de trabalho, inclusive em eventuais períodos de
ociosidade.
Realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas, conforme demanda e a critério de seu superior
imediato.
FORMAÇÃO: Obrigatória Formação Completa em Ensino Fundamental. Carteira Nacional de Habilitação,
CATEGORIA “D ou E” e Curso para condução de veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares e de
emergência.
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de Carreira.
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Pérola/Paraná, 31 de Agosto de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito

MUNICIPio DE PÉROLA

Estado do Paraná
LEI COMPLEMENTAR N°094, de 31 de Agosto de 2018.
Súmula: Altera o item 9, do Anexo I, da Lei Complementar nº 001, de 1º de abril de 2010.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica alterado o disposto na Categoria 9 – Médico Clínico Geral – GE – QTE – 3 – C/H 20, do Anexo I, do
Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo, da Lei Complementar nº 001, de 1º de abril de 2010, cujo
padrão de vencimento inicial passará ser de R$ 8.653,40 (oito mil seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta
centavos), com reflexos em percentuais de 4% de ascensão horizontal e 5% de ascensão vertical nas alíneas de
faixas de vencimento.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Pérola/Paraná, 31 de Agosto de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PREFEITura MUNICIPAL DE mariluz

PORTARIA N.º 128/2018
Súmula: Concede Aposentadoria Especial de Professor.
NILSON CARDOSO DE SOUZA, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o processo de Aposentadoria Especial de Professor, da servidora DOROTEIA APARECIDA DOS
SANTOS.
RESOLVE
Art. 1º - Fica concedida a servidora pública municipal, DOROTEIA APARECIDA DOS SANTOS, ocupante do cargo
efetivo de professor, matrícula 1.329, nível B-15, portadora CIRG. nº 5.063.430-2-SSP/PR., e inscrita no CPF/MF nº
723.767.839-68, APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional
nº 41/2003.
Art. 2º - Fica estipulado como provento mensal, o valor de R$ 2.803,62 (dois mil, oitocentos e três reais e sessenta e
dois centavos), correspondente a 100% de sua remuneração, conforme planilha de cálculo de proventos.
Art. 3º-Esta Portaria entra em vigor a contar do dia 1º de setembro de 2018.
Mariluz-PR., 31 de agosto de 2018.
NILSON CARDOSO DE SOUZA
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 129/2018
Súmula: Concede Aposentadoria Especial de Professor.
NILSON CARDOSO DE SOUZA, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o processo de Aposentadoria Especial de Professor, da servidora MARIA INES ALVES DA SILVA.
RESOLVE
Art. 1º - Fica concedida a servidora pública municipal, MARIA INES ALVES DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de
professor, matrícula 1.864, nível B-12, portadora CIRG. nº 5.390.015-1-SSP/PR., e inscrita no CPF/MF nº 749.185.83920, APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.
Art. 2º - Fica estipulado como provento mensal, o valor de R$ 2.446,38 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais
e trinta e oito centavos), conforme planilha de cálculo de proventos.
Art. 3º-Esta Portaria entra em vigor a contar do dia 1º de setembro de 2018.
Mariluz-PR., 31 de agosto de 2018.
NILSON CARDOSO DE SOUZA
Prefeito Municipal

ANEXO IV.

INTEGRANTE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018.

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO Nº...........................................
A que se refere o Artigo 4º do Edital de Nº 001/2018 (Regulamento Especial) do Concurso Público de Nº
001/2018, do Município de Pérola/PR.

municipio de pérola

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO

RJF COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA torna público que recebeu do IAP, a Licença Ambiental
de Instalação para Ampliação, para comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores a ser
implantada Rua Sete de Setembro, n.3372, Jardim Panorama, Umuarama - PR. Validade 07/02/2019.

Estado do Paraná

PREFEITura MUNICIPAL DE perobal

PORTARIA Nº. 328/2018
NOMEIA CLAUBER ALEXANDRE DE CASTRO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art.1º. NOMEAR CLAUBER ALEXANDRE DE CASTRO, portador da Cédula de Identidade nº. 7.778.275-3 SESP/
2
PR, para ocupar o cargo de provimento efetivo de Cirurgião Dentista, Nível 34, com carga horária de 20 (vinte) horas
semanais, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 03 de setembro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 31 de agosto de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MUNICIPio DE PÉROLA

Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 115/2017
Pregão Presencial nº 43/2017
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: GOMES & RONCOLATO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 2.296,08 (dois mil duzentos e noventa e
seis reais e oito centavos), referente ao acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento), para aquisição de gêneros
alimentícios para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Pérola, Estado
do Paraná, em conformidade com o artigo nº 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações, conforme parecer jurídico
em anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo da vigência do presente contrato estabelecido na Cláusula Quinta,
com término previsto para 31 de Outubro de 2018, em conformidade com o artigo nº 57, § 1º, II, da Lei 8.666/93 e
suas alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data da Assinatura: 31/08/2018.
JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação

Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 117/2017
Pregão Presencial nº 43/2017
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: GILMAR A. DE SOUZA MERCADO-ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditado ao presente contrato o valor R$ 3.732,94 (três mil setecentos e trinta e dois
reais e noventa e quatro centavos), referente ao acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento), para aquisição de
gêneros alimentícios para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Pérola,
Estado do Paraná, em conformidade com o artigo nº 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações, conforme parecer
jurídico em anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo da vigência do presente contrato estabelecido na Cláusula Quinta,
com término previsto para 31 de Outubro de 2018, em conformidade com o artigo nº 57, § 1º, II, da Lei 8.666/93 e
suas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data da Assinatura: 31/08/2018.
JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação

MUNICIPio DE PÉROLA

Venho através deste, solicitar a Isenção do Valor da Taxa de Inscrição.
Eu, (nome completo do candidato)............................................................................, portador do RG Nº
................................ e inscrito no CPF sob o nº .............................................., declaro, sob as penas da lei,
para fins de pedido de isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição do Concurso Público do
Município de Pérola/PR, para o Cargo Público de .................................................................................., e
declaro que não tenho vínculo empregatício vigente.
Em anexo, envio cópia dos documentos solicitados no Artigo 4º do Edital de

Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2º Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 030/2018
Pregão Presencial nº 011/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: PANIFICADORA MARRON CAFÉ LTDA-ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 4.822,75 (quatro mil oitocentos e vinte dois
reais e setenta e cinco centavos), referente ao acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento), para aquisição de
pães para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Pérola, Estado do Paraná,
em conformidade com o artigo nº 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações, conforme parecer jurídico em anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data da Assinatura: 31/08/2018
JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.

Nº 001/2018 (Regulamento Especial).
http://www.ruffoconcursos.com.br;

Ficha

de

Inscrição

do

candidato

emitido

no

Site

Fotocópia do Cartão de Identificação Social – NIS atualizado;
Fotocópia da RG;
Fotocópia do CPF;
Fotocópia do comprovante de residência que esteja em seu nome ou em nome
dos seus pais, (no mínimo das 03 (três) últimas faturas);
Fotocópia do comprovante que já tenha recebido no mínimo 01 (um) benefício
antes da publicação deste Edital, que justifique o pedido da isenção da taxa de inscrição - (Boleto Bancário).

Para os candidatos doadores de MEDULA ÓSSEA em entidades reconhecidas
pelo Ministério da Saúde, deverá enviar fotocópia da carteira de doador onde consta a sua última doação, antes da
publicação deste Edital.
Ficha
de
Inscrição
do
candidato
emitido
no
Site
http://www.ruffoconcursos.com.br;
Fotocópia da RG;
Fotocópia do CPF.

PREFEITura MUNICIPAL DE nova olimpia

Estado do Paraná
PORTARIA Nº533/2018
Concede Licença Premio ao servidor OSVALDO ALEXANDRE DE CAMPOS, e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor OSVALDO ALEXANDRE DE CAMPOS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade
sob o nº4.493.842-1-SESP/PR, CPF nº476.427.859-68, ocupando o cargo de Agente de Obras, lotado na Secretaria
Municipal de Urbanismo Obras e Serviços Públicos, LICENÇA PREMIO, referente ao período aquisitivo de
(2007/2012), a partir de 01/09/2018 a 29/11/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 31 de agosto de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PREFEITura MUNICIPAL DE perobal

PORTARIA Nº. 327/2018
NOMEIA EDILSON CARLOS DOMINGOS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art.1º. NOMEAR EDILSON CARLOS DOMINGOS, portador da Cédula de Identidade nº. 40.236.218-4 SESP/SP, para
ocupar o cargo de provimento efetivo de Gari, Nível 01, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na
Secretaria Municipal de Obras, Agricultura e Serviços Públicos, a partir de 03 de setembro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 31 de agosto de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

À Comissão Especial do Concurso.

Data:______/__________/ 2018.
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 198/2018
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias a servidora MARIA LUCIA DE MACEDO, de acordo com o Estatuto do
Servidor do Município de Nova Olímpia, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias a servidora MARIA LUCIA DE MACEDO, portadora do RG: 6.426.487-7 SSP/PR e CPF
937.113.879-34, sendo de 20 (Vinte) dias de descanso a se cumprir entre os dias 03 de setembro a 22 de setembro
de 2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, convalidando o ato com a publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2018.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

Estado do Paraná

MUNICIPio DE PÉROLA

MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná

DECLARAÇÃO PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO.

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 127/2018
Súmula: Concede Aposentadoria Especial de Professor.
NILSON CARDOSO DE SOUZA, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o processo de Aposentadoria Especial de Professor, da servidora ELIANA BRAZ DA SILVA.
RESOLVE
Art. 1º - Fica concedida a servidora pública municipal, ELIANA BRAZ DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de professor,
matrícula 1.388, nível B-14, portadora CIRG. nº 4.906.664-3-SSP/PR., e inscrita no CPF/MF nº 704.187.809-00,
APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.
Art. 2º - Fica estipulado como provento mensal, o valor de R$ 2.700,88 (dois mil, setecentos e oitenta e oito centavos),
correspondente a 100% de sua remuneração, conforme planilha de cálculo de proventos.
Art. 3º-Esta Portaria entra em vigor a contar do dia 1º de setembro de 2018.
Mariluz-PR., 31 de agosto de 2018.
NILSON CARDOSO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Darlan Scalco
Prefeito

Assinatura por extenso do requerente:
Não digitar ou xerocar. Imprimir e preencher de próprio punho.

1

PREFEITura MUNICIPAL DE perobal

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 326/2018
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 CRISTINA BARCZAK,
portadora da Cédula de Identidade Nº. 3.803.196-1 SSP/PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sem prejuízo de seus vencimentos, no
período de 29.08.2018 a 31.08.2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 31 de agosto de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO
RJF COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA torna público que irá requerer ao IAP, a Licença
Ambiental de Operação para Ampliação, para comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos
automotores a ser implantada Rua Sete de Setembro, n.3372, Jardim Panorama, Umuarama - PR.

PREFEITura MUNICIPAL DE São Jorge do Patrocínio

Estado do Paraná
São Jorge do Patrocínio, 31 agosto de 2018.
Em cumprimento ao art. 2º da Lei Federal nº.9.452/97 Notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores
e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes Recursos Federais.
Período 28/08/2018 a 31/08/2018
DATA			RECURSO		VALOR
28/08 a 31/08/2018
FUNDEB			
R$49.159,45
30/08/2018		
FPM			
R$- 213.871,76
28/08 a 31/08/2018
SIMPLES NACIONAL		
R$20,97
31/08/2018		
ICMS EXPORT.			
R$7.922,12
JOSE CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – SERVIPREV
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2018

AVISO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2018
O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – SERVIPREV, denominado aqui
de RPPS, inscrito no CNPJ sob nº. 00.604.063/0001-57, com sede na Av. Carlos Spanhol nº 105, nesta cidade de
São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO QUE ESTARÁ CREDENCIANDO A PARTIR DO DIA
10 DE SETEMBRO DE 2018, instituições financeiras autorizadas a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil
– BACEN e/ou pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, com fiel observância das Normas que regulamentam
as aplicações de recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS no Mercado Financeiro, em especial
as estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN e pelo Ministério da Previdência Social – MPS e, no que
couber as Normas Legais Federais e Estaduais de Licitações e Contratos.
Para melhores esclarecimentos quanto ao objeto deste Edital, assim como obter cópia de seu inteiro teor, os
interessados deverão entrar em contato com FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SERVIPREV nos Fones: (44)
3634-8056 / 8017, nos horários de 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, horário local, de segunda à sexta-feira, nos
dias úteis ou pelo e-mail. serviprevsjp@hotmail.com.
São Jorge do Patrocínio, Paraná, 17 de agosto de 2018.
VALMIRA LAZARIN
PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO/PR.

PREFEITura MUNICIPAL DE São Jorge do Patrocínio

Estado do Paraná

PORTARIA N°. 314/2018 de 30 de agosto de 2018
CONCEDE AUXILIO DOENÇA e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1° - CONCEDER Benefício de Auxílio Doença em consonância com a Lei Municipal nº. 1005/2005, em favor
da Servidora Publica Sra. FERNANDA APARECIDA GODOI, brasileira, portadora do RG n°. 11.109.201-0 SSP/SP,
ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar De Serviços Gerais, padrão GSG, classe I, constante do quadro
próprio desta municipalidade, pelo qual, encontra-se lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 5 – Secretaria
Municipal de educação, cultura e Esportes; Unidade Orçamentária: 2 – Departamento de Educação; Atividade: 2.062
– Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental, tendo em vista atestado médico comprovando a necessidade
de afastamento da Servidora para tratamento de saúde por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir de
24/08/2018, sendo que os primeiros 15 (quinze) dias seus vencimentos serão custeados pelo Município de São Jorge
do Patrocínio, ficando a partir do dia 08 de setembro de 2018 a cargo do Fundo de Previdência de São Jorge do
Patrocínio – SERVIPREV, conforme Atestado Médico, devendo na data de 23 de outubro de 2018, apresentar-se no
local de trabalho, a fim de retomar as atividades laborais normais do seu cargo, ou apresentar documento específico
contrariando o retorno ao trabalho.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal
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UMUARAMA, sábado, 1º de setembro DE 2018
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EDITAL Nº. 001/2018.
INTEGRANTE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018.
EDITAL DE REABERTURA DE INSCRIÇÕES:
REGULAMENTO ESPECIAL.
O Prefeito do Município de PÉROLA/PR, no uso de suas atribuições autoriza a REABERTURA DAS INSCRIÇÕES
do Concurso Público de Nº 001/2018, para o preenchimento das vagas existentes até o momento da confecção
deste Edital (Regulamento Especial), mais as vagas que vagarem e forem criadas durante o prazo de validade deste
Concurso Público + (mais) (CR) Cadastro de Reservas, para admissão de pessoal, para atender às necessidades
da Administração Municipal denominado como Cargo Público de Provimento Efetivo e institui normas reguladoras,
mediante condições estabelecidas neste Edital e dá outras providências.
Este Concurso Público será elaborado e executado pela Empresa contratada RUFFO - ASSESSORIA EM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA – ME, situada na Cidade de Umuarama, Estado do Paraná,
CNPJ Nº 09.007.053/0001-09 - vencedora do Processo Licitatório - Tomada de Preço Nº. 008/2015 - Tipo Técnica e
Preço, datado de 18/12/2015 e homologado em 28/12/2015.
EDITAL DE REABERTURA DE INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO PARA DIVERSOS CARGOS DO
MUNICÍPIO DE PÉROLA/PR.
O Prefeito do Município de Pérola/PR, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o Decreto de Nº
203/2018, datado de 03/08/2018 (publicado no Órgão Oficial do Município em 04/08/2018), que revogou o decreto de
Nº 022/2016 datado de 16/02/2016, e dando prosseguimento ao Concurso Público aberto pelo Edital de Nº 001/2016,
datado de 04/01/2016, em conformidade com o Decreto de Nº 001/2016, datado de 04/01/2016, que institui o Concurso
Público e Decreto Nº 002/2016, datado de 04/01/2016, que nomeou a Comissão Especial do Concurso Público.
CONSIDERANDO que não houve nenhuma irregularidade por parte da Empresa Contratada (RUFFO ASSESSORIA
EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA-ME) por intermédio do Contrato de Prestação de Serviço
de Nº 145/2015, datado de 29/12/2015 e do Termo Aditivo datado de 30/12/2015 e Processo Licitatório na Modalidade
Tomada de Preço - Tipo Técnica e Preço de Nº 008/2015 e homologado em 28/12/2015.
Fica autorizada a REABERTURA DAS INSCRIÇÕES e a continuidade do Concurso Público n. 001/2016 constante no
Edital de Nº 001/2016, datado de 04/01/2016.
Fica o Concurso Público n. 001/2016, a partir desta data, regido pelo Edital Nº 001/2018, com novas cláusulas e de
acordo com a Instrução Normativa Nº. 118/2016 do TCE/PR.
Os candidatos inscritos que não requereram a devolução do valor pago da taxa de inscrição deverão efetuar nova
inscrição e enviar sua nova ficha para o endereço de e-mail ruffo.concursos@bol.com.br, solicitando a isenção do seu
boleto bancário. Assim que for constatado o não recebimento da devolução encaminharemos por e-mail a confirmação
de sua inscrição.
Os candidatos inscritos que receberam a devolução da taxa de inscrição, poderão se inscrever novamente e efetuar o
pagamento do boleto bancário assim como novos interessados em concorrer às vagas ofertadas.
Os cargos ofertados no Edital de Nº 001/2016, e que não constam neste Edital, poderão solicitar a devolução do valor
pago junto ao Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal de Pérola/PR.
Não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais de provas e horários e demais eventos por telefone ou
por e-mail, o candidato deverá acompanhar rigorosamente as publicações no Site da RUFFO, no Site da Prefeitura e
no Jornal Umuarama Ilustrado - Órgão Oficial do Município.
As situações onde há efetivamente e expressamente a previsão de número certo de vagas para aquele determinado
Cargo Público, as demais serão para preenchimento de (CR) Cadastro de Reserva. Os quadros de funcionários já
se encontram totalmente preenchidos no momento, não gerando assim, aos candidatos aprovados qualquer direito
subjetivo de assumirem as vagas, mas sim expectativas de serem convocados, caso haja necessidade.
Todos os atos pertinentes a este Concurso Público serão publicados nos endereços eletrônicos abaixo relacionados
e no Jornal Umuarama Ilustrado, Órgão Oficial do Município de Pérola/PR e afixado no Painel de Editais da Prefeitura
Municipal.
ENDEREÇOS:
Site da RUFFO:
http://www.ruffoconcursos.com.br
E-mail da RUFFO:
ruffo.concursos@bol.com.br
Site da Prefeitura.
http://www.perola.pr.gov.br
Endereço para correspondência da RUFFO:
Rua Mato Grosso, Nº. 5159, CEP Nº. 87.501-400, Zona II, na Cidade de Umuarama/PR.
Endereço para correspondência da Prefeitura:
Avenida Dona Pérola Byington, Nº. 1.800, Centro, CEP. 87.540-000. Pérola/PR.
Art. 1º - RESOLVE:
1.1- Tornar público o Edital (Regulamento Especial) destinado ao Concurso Público de Nº 001/2018, de “Provas
Objetivas, Provas Práticas e Títulos” para o preenchimento das vagas dos Cargos Públicos baixados por este Edital e
para CR (Cadastro de Reservas).
1.2- Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá fazer a leitura deste Edital e certificar-se de que preenche todos
os requisitos exigidos.
1.2.1- Fazer inscrição somente se o candidato for efetuar o pagamento do boleto bancário.
1.3- O Concurso Público será realizado sob a supervisão da Comissão Especial do Concurso nomeada através do
Decreto Nº 002/2016, datado de 04/01/2016.
1.4- Neste Concurso Público serão exigidos níveis de conhecimento e grau de complexidade, compatíveis com a
escolaridade e atribuições de cada cargo público.
1.5- O Concurso Público tem por finalidade o provimento de vagas para seu quadro de servidores e formação de
cadastro reserva, sendo que, ao número de vagas abertas por este Edital poderão ser acrescidas aquelas decorrentes
de acréscimo do quadro de pessoal efetivo, ainda, as que vagarem durante o prazo de validade deste concurso
público.
1.6- É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publicações dos Editais e demais
disposições referentes a este concurso público.
1.7- Este Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação da
classificação oficial final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração Municipal.
1.8- A denominação dos Cargos Públicos, da quantidade de vagas ofertadas, da jornada semanal de trabalho, do valor
do salário inicial, do valor da taxa de inscrição e o grau de escolaridade são os constantes no ANEXO I, que fazem
parte integrante deste Concurso Público.
1.9- Compõem este Edital os seguintes anexos, os quais serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.
ruffoconcursos.com.br/
• Demonstrativo dos Cargos Públicos – Anexo I;
• Descrições das Atribuições – Anexo II;
• Conteúdos Programáticos das Provas– Anexo III;
• Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição – Anexo IV.
Art. 2º- DAS ETAPAS DESTE CONCURSO PÚBLICO:
- 2.1. Este Concurso Público será realizado em 03 (três) etapas:
2.2. PRIMEIRA ETAPA – PROVAS OBJETIVAS.
- Provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório para todos os Cargos Públicos.
Disciplinas. Quantidade de questões e peso de cada questão.
Total de 40 questões.
Língua Portuguesa
10 x 2.5 = 25.00 pontos.
Matemática 05 x 2.5 = 12.50 pontos.
Conhecimentos Específicos 25 x 2.5 = 62.50 pontos.
Total: 100 pontos.
40 questões no total.
2.3. SEGUNDA ETAPA – PROVAS DE TÍTULOS.
De caráter classificatório, para os Cargos Públicos abaixo relacionados e somente para os candidatos aprovados
nas provas objetivas.
Nº
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
01 ENFERMEIRO;
02 ENGENHEIRO CIVIL;
03 FARMACÊUTICO;
04 MÉDICO CLÍNICO GERAL;
05 PROFESSOR - 20 HORAS;
06 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 HORAS;
07 PSICÓLOGO;
2.4. TERCEIRA ETAPA - PROVAS PRÁTICAS:
De caráter classificatório e eliminatório, para o Cargo Público abaixo relacionado e somente para os candidatos
aprovados nas provas objetivas.
Nº
DENOMINAÇÃO DO CARGO PÚBLICO.
01
MOTORISTA - CATEGORIA “D ou E”
Art. 3º. DAS INSCRIÇÕES:
3.1- Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá fazer a leitura deste Edital (Regulamento Especial) e certificar-se
de que preenche todos os requisitos exigidos.
3.1.1- Não haverá devolução do valor pago da taxa de inscrição nos seguintes casos:
3.1.1.1- Se o candidato pagar o valor maior ou menor;
3.1.1.2- Pagar fora do prazo previsto;
3.1.1.3- Não comparecer e/ou chegar atrasado no dia das provas;
3.1.1.4- Não preencher todos os requisitos exigidos na ficha de inscrição.
3.1.2- O candidato ao preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO, se não colocar o nome e sobrenome completo, o número
do RG e do CPF, não terá sua inscrição homologada e também não será aceito atualização de dados após a
publicação do Edital de Homologação das Inscrições.
3.1.3- Depois de homologadas as inscrições, não serão aceitos pedidos para alteração de nomes e mudança do
Cargo Público.
3.1.4- Somente haverá devolução do valor pago da taxa de inscrição se houver suspensão ou anulação do Concurso
Público.
3.2- Será admitida a inscrição somente VIA INTERNET, no endereço eletrônico http://www.ruffoconcursos.com.br
solicitado no período entre 0h00min do dia 02/09/2018 até às 23h59min do dia 30/09/2018, observado o horário
oficial de Brasília.
3.3- O boleto bancário referente à taxa de inscrição deverá ser pago até o dia 02/10/2018.
3.4- O pagamento da taxa de inscrição será recolhido através de boleto bancário emitido no ato da inscrição em nome
da Prefeitura Municipal de Pérola/PR.
3.5- O boleto bancário poderá ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas, obedecendo aos critérios
estabelecidos nesses correspondentes bancários.
3.6- O pagamento do boleto bancário após o vencimento ou a realização de qualquer modalidade de pagamento
que não seja através da quitação do boleto bancário e/ou o pagamento de valor a menor do estipulado implica o
indeferimento da inscrição.
3.7- Quando da emissão do boleto bancário, o candidato tem o dever de conferir todos os seus dados cadastrais e da
inscrição nele registrados. As inscrições e/ou pagamentos que não forem identificados devido a erro na informação
de dados pelo candidato no referido boleto bancário não serão aceitos, não cabendo reclamações posteriores neste
sentido.
3.8- As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento do boleto bancário.
3.9- O pagamento por agendamento somente será aceito se estiver dentro do período de inscrição e se comprovada
a sua efetivação de pagamento até o último dia previsto para o pagamento do boleto bancário.
3.10- A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições neste Edital
(Regulamento Especial).
3.11- O candidato será responsável por qualquer erro e omissão, bem como pelas informações prestadas na ficha
de inscrição. O candidato que não satisfazer a todas as condições estabelecidas neste Edital não será admitido.
3.12- O candidato que prestar qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as condições
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, serão anulados todos os atos dela
decorrentes, mesmo que aprovado em todas as etapas deste Concurso Público, e que o fato seja constatado
posteriormente.
3.13- No ato da inscrição, o candidato deverá indicar sua opção pelo Cargo Público que pretende se inscrever.
3.14- O Candidato antes de imprimir o boleto bancário, deverá certificar-se de que preencheu todos os requisitos
exigidos na ficha de inscrição e de que realmente irá efetuar o pagamento do boleto bancário.
3.15- NO ATO DO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO, O CANDIDATO ESTÁ DECLARANDO:
•
Que conhece as exigências deste Edital;
•
Que está ciente das atribuições e outros requisitos do Cargo Público para o qual pretende se inscrever e de que
no caso de vir a exercê-lo estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições, para fins de habilitação no
estágio probatório;
•
A não observância do disposto nos subitens anteriores, acarretará a perda do direito ao pleito das vagas
reservadas aos candidatos em tais condições;
•
A inscrição só será efetivada após a confirmação do pagamento feito por meio do boleto bancário até a data do
vencimento constante no documento.
•
O pagamento após a data de vencimento, ou o pagamento em desacordo com o valor determinado no ANEXO
I – Demonstrativo de Cargos implica na não efetivação da inscrição.
3.16- PARA SE INSCREVER O CANDIDATO DEVERÁ FAZER, NO PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
•
Acessar o site http://www.ruffoconcursos.com.br, e localizar o “link” correlato ao Concurso Público Nº. 001/2018
da Prefeitura Municipal de PÉROLA/PR;
•
Ler na íntegra o Edital (Regulamento Especial) e seus Anexos;
•
Preencher a Ficha de Inscrição (Formulário) no Site, do qual declarará estar ciente das condições exigidas e das
normas expressas no Edital e seus Anexos;
•
Clicar no campo “Enviar” os dados da inscrição;
•
Imprimir o boleto bancário e efetuar o seu pagamento.
3.17- Não será aceito pagamento do boleto bancário por meio de cheque, depósito em caixa eletrônico, pelo correio,
DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, fora do período de inscrição ou
por qualquer outro meio que não o especificado neste Edital.
3.18- O candidato somente poderá fazer alterações de dados na sua Ficha de Inscrição (Formulário) antes de efetuar
o pagamento do boleto bancário.
3.19- Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá estar ciente de que disporá dos requisitos necessários para
admissão, especificados neste Edital e seus Anexos.
3.20- A formalização da inscrição somente se dará com o adequado preenchimento de todos os campos da Ficha de
Inscrição pelo candidato, e pagamento do boleto bancário.
3.21- O descumprimento das instruções para a inscrição pela internet implicará na não efetivação da inscrição.
3.22- A partir da data da publicação da homologação das inscrições o candidato deverá conferir nos sites da Prefeitura
e da RUFFO as inscrições homologadas (efetivadas).
3.23- Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato pelo E-mail da Empresa Ruffo:
ruffo.concursos@bol.com.br, para verificar o ocorrido.
3.24- A Empresa contratada e a Prefeitura, não se responsabilizarão por solicitação de inscrição não recebida por
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação,
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
3.25- O candidato que deixar para efetuar a sua inscrição no último dia, se responsabilizará por eventuais problemas
de sobrecarga no sistema.
3.26- O comprovante de inscrição do candidato será a FICHA DE INSCRIÇÃO emitida pelo sistema no ato da
efetivação da inscrição, acompanhada do boleto bancário, devidamente quitado.
3.27- É de inteira responsabilidade do candidato a manutenção sob sua guarda do comprovante do pagamento do
boleto bancário, juntamente com a ficha de inscrição, para posterior apresentação no dia da realização da prova
objetiva ou quando solicitado.
3.28- Ao efetuar a inscrição, o candidato imprimirá uma Ficha de Inscrição, a qual deverá ser apresentada na entrada
do local de provas acompanhada de um documento oficial de identificação com foto recente, podendo ser: RG,
Carteira de CNH, Reservista, Passaporte, Carteira de Trabalho (recente) e/ou Carteira do Registro de Classe.
3.29- Poderá se permitir o ingresso do candidato na sala de aplicação das provas, apenas com documento de
identificação oficial com foto recente, caso conste o nome do candidato na lista de Inscrições Homologadas.
3.30- A declaração falsa ou inexata de dados constantes nos documentos de inscrição, bem como a apresentação de
documentos falsos, importará no cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos.
3.31- Encerrado o prazo das inscrições será publicada nos Sites da Prefeitura e da RUFFO e no Jornal Órgão Oficial
do Município e no Painel de Editais da Prefeitura, a relação das inscrições deferidas e as indeferidas, com a indicação
dos nomes e os respectivos números de inscrição.
3.32- Após a publicação das inscrições deferidas e as indeferidas, no prazo de 02 (dois) dias úteis da respectiva
publicação, o candidato interessado, poderá recorrer, ou impugnar inscrições, em requerimento fundamentado,
endereçado ao Presidente da Comissão Especial do Concurso, indicando precisamente as razões do recurso ou
da impugnação.
3.33- O Candidato ao concretizar a sua inscrição, automaticamente estará declarando que conhece as exigências
deste Edital, que está ciente das atribuições do Cargo Público a que se inscreveu e, se vier a exercê-lo, estará sujeito
à avaliação pelo desempenho das atribuições, para fins de habilitação no estágio probatório.
3.34- Os eventuais erros de digitação de nomes e números de inscrições de candidatos, que porventura vierem a surgir
na homologação das inscrições, se não constatados e requeridos pelos próprios candidatos a sua correção, após a
homologação das mesmas, serão submetidos à apreciação das Comissões do Concurso, desde que esta ocorrência
entenda ser de mero erro material, que não prejudique a identificação do candidato e poderão ser corrigidos no dia da
aplicação da prova objetiva em “Folha Ata”.
3.35- Não serão direcionadas vagas para pessoas Afrodescendentes e Indígenas, por motivo que na Legislação do
Município, não contém reservas de vagas para esta finalidade.
3.36- Os candidatos Afrodescendentes e indígenas poderão se inscrever, mas concorrerão em igualdade com os
demais candidatos.
Art. 4º. CANDIDATOS ISENTOS DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
- Em conformidade com a Lei Federal Nº 13.656 de 30/04/2018.
4.1- São isentos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos para provimento de cargo efetivo ou
emprego permanente em órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União:
I- Os candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo
Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional;
- É assegurada a gratuidade de inscrição em concurso público à pessoa com deficiência comprovadamente carente,
desde que apresente comprovante atualizado de inscrição no Cadastro Único - CadÚnico para programas sociais do
Governo Federal, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, emitido pelo Gestor do Programa
do seu Município de residência.
II- Os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
Parágrafo único: O cumprimento dos requisitos para a concessão da isenção deverá ser comprovado pelo candidato
no momento da inscrição, nos termos do edital do concurso.
4.2- Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar informação falsa com o intuito de usufruir da
isenção de que trata o item 4.1 estará sujeito a:
I- Cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for constatada antes da homologação de seu
resultado;
II- Exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do resultado e antes da
nomeação para o cargo;
III- Declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua publicação.
4.3- Pessoas com deficiência ou não que comprovem estar inscritas no Cadastro Único Para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico):
4.3.1- As Inscrições para as pessoas com deficiência ou não que comprovem estar inscritas no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), em nome do candidato, da mãe, do Pai ou do responsável
devidamente comprovado.
4.3.2- Será admitida a inscrição somente VIA INTERNET, no endereço eletrônico http://www.ruffoconcursos.com.br,
igual aos demais candidatos. Somente deixarão de imprimir e efetuar o pagamento do boleto bancário;
4.3.3- Os candidatos cadastrados no Programa acima citado, antes da publicação deste Edital deverá enviar as
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fotocópias dos seguintes documentos:
•
Ficha de Inscrição do candidato emitido no Site http://www.ruffoconcursos.com.br;
•
Cartão de Identificação Social – NIS atualizado;
•
Fotocópia da RG;
•
Fotocópia do CPF;
•
Comprovante de residência que esteja em seu nome ou em nome dos seus pais, (no mínimo das 03 (três)
últimas faturas);
•
Comprovante que já tenha recebido no mínimo 01 (um) benefício) antes da publicação deste Edital, que
justifique o pedido da isenção da taxa.
•
Para os candidatos doadores de MEDULA ÓSSEA em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, deverá
enviar fotocópia da carteira de doador onde consta a sua última doação, antes da publicação deste Edital.
•
Ficha de Inscrição do candidato emitido no Site http://www.ruffoconcursos.com.br;
•
Fotocópia da RG;
•
Fotocópia do CPF.
4.3.4- O envelope contendo a documentação deverá ser enviado pessoalmente ou via CORREIO, junto ao
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal direcionado ao Presidente da Comissão Especial do
Concurso para a sua análise e aprovação, até o dia 19/09/2018.
4.3.5- Os pedidos recebidos após a data acima prevista serão considerados intempestivos e seu pedido
consequentemente indeferido.
4.3.6- Após análise dos pedidos será efetuada a Homologação das Inscrições deferidas.
4.3.7- Os candidatos que não constar seus nomes no Edital de Homologação das Inscrições, estes deverão entrar em
contato com o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, para ter conhecimento do motivo do indeferimento
de seu pedido.
4.3.7.1- O candidato que não tiver seu pedido de isenção deferido deverá imprimir o boleto até 30/09/2018 e efetuar
o pagamento da taxa de inscrição até 02/10/2018, caso contrário, estará automaticamente excluído do Concurso
Público.
4.3.8- Os candidatos que se fizerem jus à isenção da taxa de inscrição, participarão em igualdade de condições com
os demais candidatos, no que se refere:
•
Aos conteúdos e os critérios de aplicação das provas objetivas e práticas;
•
Ao horário, data e ao local de realização das provas objetivas e das provas práticas;
•
Ao horário de apresentação das provas de títulos e seus critérios de avaliação;
•
Nota mínima exigida igual a todos os demais candidatos.
•
A avaliação e aos critérios de aprovação;
•
Critérios de convocação e nomeação igual aos demais candidatos.
Art. 5º. CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, AUSÊNCIA, LIMITAÇÕES SENSORIAIS e
NEUROFIBRAMATOSE:
5.1- Em conformidade com as Leis Nº 18419 de 07/01/2015 - Alterada pela Lei Nº 19.356 de 20/12/2017, (Que
estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná) fica reservada, para provimento de pessoas
portadoras de deficiência, ausência ou limitações sensoriais, a cota de 05 (cinco) por cento das vagas de cada cargos
público, cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a deficiência, ausência ou limitações sensoriais
de que são portadoras.
5.2- Aos candidatos portadores de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste processo de seleção,
desde que a deficiência de que são portadores seja compatível com as atribuições a serem preenchidas, mas
concorrerão de igualdade com os demais candidatos.
5.3- Detectada falsidade na Ficha de Inscrição e já nomeado no cargo público para o qual concorreu na reserva de
vagas, utilizando-se de declaração inverídica, a pena disciplinar é a de exoneração.
5.4- Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões
mundialmente conhecidos e que constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade de integração
social.
5.5- Os candidatos portadores de deficiência ausência ou limitações sensoriais participarão em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere:
•
Aos conteúdos e os critérios de aplicação das provas objetivas;
•
Aos conteúdos e os critérios de aplicação das provas práticas;
•
Ao horário, data e ao local de realização das provas objetivas e das provas práticas;
•
Ao horário de apresentação das provas de títulos e seus critérios de avaliação;
•
Nota mínima exigida igual a todos os demais candidatos.
•
A avaliação e aos critérios de aprovação;
•
Critérios de convocação e nomeação igual aos demais candidatos.
5.6- O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova objetiva, deverá preencher o
campo específico no Requerimento de Inscrição e a Comissão Especial do Concurso analisará a viabilidade de
atendimento à solicitação.
5.7- As vagas definidas para os portadores de deficiência, que não forem providas por falta de candidatos aprovados
no Concurso Público ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem de
classificação.
5.8- Aos candidatos portadores de deficiência, é assegurado o direito de se inscreverem, declarando serem portadores
de deficiência e submeterem-se, se convocados, à perícia médica promovida pela Comissão Especial para estes
fins, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato com deficiência ou não e o grau de deficiência
capacitante para o exercício das atribuições.
5.9- Os candidatos que no ato da inscrição se declarar portadores de deficiência, se classificados nas provas
objetivas, além de figurarem nas listas de classificados, terão seus nomes publicados em relação à parte, observados
a respectiva ordem de classificação.
5.10- O candidato deverá, no ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência ou não.
5.11- O candidato que não declarar no ato da inscrição, perderá todos os seus direitos.
5.12- O candidato portador de deficiência que necessite de tratamento diferenciado no dia da aplicação das provas
objetivas e práticas, deverá requerê-lo, ao preencher a sua ficha de inscrição, indicando as condições diferenciadas
de que necessita para a realização das provas.
5.13- Por ocasião da inscrição, a pessoa portadora de deficiência deverá declarar:
•
Que conhece as exigências deste Edital;
•
Que está ciente das atribuições do cargo público para o qual pretende se inscrever e de que no caso de
vir a exercê-lo estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições, para fins de habilitação no estágio
probatório;
•
A não observância do disposto nos subitens anteriores, acarretará a perda do direito ao pleito das vagas
reservadas aos candidatos em tais condições.
5.14- Os candidatos que se declararam no ato da sua inscrição, como sendo portador de alguma deficiência, ausência
ou limitações sensoriais, o seu nome será digitalizado no mesmo Edital, mas em duas listas de homologação. Na
primeira contendo todos os inscritos e na segunda listagem somente aqueles que se declararam contendo algum
grau de deficiência.
5.15- No momento da publicação deste Edital, não serão direcionadas vagas para pessoas portadoras de deficiência,
ausência ou limitações sensoriais, por motivo que neste momento, estão sendo abertas poucas vagas por Cargo
Público, não dando coeficiente.
Parágrafo único: Conforme a necessidade da Administração Municipal for necessitando de novas convocações e
dando coeficiente de 5% (cinco por cento) para aquele determinado cargo público, será convocado o primeiro da lista
dos aprovados que se declararam como portador de alguma deficiência, ausência ou limitações sensoriais, até o prazo
de validade deste concurso público.
Art. 6º. DOS CANDIDATOS:
6.1- São condições e requisitos básicos para ingresso no Serviço Público da Prefeitura Municipal, os quais deverão
ser exigidos no ato da convocação e exibidos até o ato da posse e, na falta de comprovação, será impedida a posse
do candidato:
•
Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo
Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos
da Constituição Federal;
•
Ter completado 18 anos de idade, até a data da nomeação;
•
Apresentar Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação para os candidatos do sexo masculino;
•
Estar em dia com as obrigações eleitorais;
•
Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
•
Estar em dia com suas obrigações junto à Receita Federal;
•
Ter sido aprovado previamente neste Concurso Público;
•
Ser considerado apto física e mentalmente para o exercício da função e área de atuação, mediante laudo
médico em inspeção e avaliação médica, de caráter obrigatório e eliminatório, a ser realizada por profissionais
especializados, podendo ainda ser solicitados exames complementares, a expensas do candidato, a ser determinado
pela Administração da Prefeitura Municipal de Pérola/PR;
•
Possuir o nível de escolaridade exigido e, nos casos de cargos que exijam Curso Superior e/ou Curso Técnico,
possuir e apresentar Diploma com Registro no MEC e na Entidade de Classe, quando for o caso;
•
Apresentar a Certidão Negativa Criminal de que o candidato não sofreu condenação criminal, transitada em
julgado onde o candidato esteve domiciliado e trabalhado nos últimos 05 (cinco) anos;
•
Apresentar a Certidão Negativa de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e
não responde ou respondeu por crime eleitoral, através de Certidão expedida pela Justiça Eleitoral onde o candidato
esteve domiciliado e trabalhado nos últimos 05 (cinco) anos;
•
Apresentar a Certidão Negativa de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos
e não responde ou respondeu por crime administrativo (Contra o Patrimônio e Administração Pública), através de
Certidão expedida pela Justiça Estadual onde o candidato esteve domiciliado e trabalhado nos últimos 05 (cinco)
anos;
•
Apresentar declaração emitida pelo próprio candidato (Reconhecido Firma em Cartório) de que não está
recebendo proventos de aposentadoria de Cargo Público, e/ou Cargo da função pública, ressalvados os Cargos
Públicos acumuláveis na atividade, previstos na Constituição Federal;
•
Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos acima discriminados serão exigidos, apenas dos
candidatos convocados;
•
Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos e sim os originais;
•
A Prefeitura Municipal fornecerá a relação dos demais documentos e exames médicos aos candidatos que
deverão ser apresentados até 05 (cinco) dias úteis antes da data da admissão;
•
Ficam desde já advertidos os candidatos de que, a não apresentação da documentação exigida no momento da
admissão, implica na abdicação da vaga.
6.2- O candidato aprovado neste Concurso Público e convocado através de Edital terá 05 (cinco) dias úteis para se
manifestar sobre a aceitação ou não do Cargo Público e sua apresentação deverá ocorrer no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, após o candidato ter se manifestado sobre a aceitação do Cargo Público.
6.3- Ao candidato aprovado e classificado neste Concurso Público, quando da sua convocação, será facultado o
pedido de deslocamento mediante requerimento do candidato para o final da ordem de classificação, respeitando
apenas mais 01 (uma) chamada, totalizando 02 (duas) chamadas.
6.4- Se o candidato for convocado pela segunda vez e não comparecer para assumir a sua vaga será automaticamente
desclassificado do Concurso Público.
6.5- O não comparecimento do candidato e a não entrega do requerimento de deslocamento, implicará
automaticamente a desclassificação do candidato desde a primeira chamada.
6.6- O candidato aprovado neste Concurso Público, e quando de sua nomeação, para os Cargos Públicos de
provimento efetivo por prazo indeterminado, ao entrar em exercício, será submetido a estágio probatório por prazo de
36 (trinta e seis) meses, no qual ocorrerá avaliação do cargo público, idoneidade moral, assiduidade, pontualidade,
disciplina, eficiência, capacidade de iniciativa, responsabilidade, criatividade, cooperação e postura ética.
6.7- O candidato no ato de sua convocação, aos Cargos Públicos em que se exige a CNH (Carteira Nacional de
Habilitação), além de não estar cumprindo a penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir, deverá
apresentar certidão emitida pelo DETRAN, de que não possui no seu prontuário de habilitação mais que 10 (dez)
pontos vigentes, ou seja, infrações ocorridas nos últimos 12 (doze) meses.
6.8- O candidato que, no ato da convocação, apresentar mais que 10 (dez) pontos vigentes na sua CNH, não será
desclassificado do Concurso Público, mas poderá requerer o deslocamento para o final da lista de classificados,
podendo ser convocado novamente por mais 01 (uma) vez, totalizando 02 (duas) chamadas e respeitando a ordem de
classificação e a exigência do item anterior.
6.9- O candidato deverá manter atualizado o seu endereço, e-mail e telefone junto ao Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal, enquanto estiver participando do Concurso Público, e também se aprovado, serão
de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu endereço.
6.10- O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação de seus
dados em listagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles relativos a notas e desempenho nas
provas, entre outros, tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade
dos atos atinentes ao Concurso Público. Não caberão reclamações posteriores neste sentido, ficando cientes também
os candidatos de que possivelmente tais informações poderão ser encontradas na rede mundial de computadores
através dos mecanismos de busca atualmente existentes.
6.11- O candidato deverá observar atentamente as publicações de Editais que confirmarão as datas, horários e locais
de realização das provas, inclusive estando atento quanto à possibilidade da existência de endereços similares e/ou
homônimos. É recomendável, ainda, visitar com antecedência o local de realização das respectivas provas.
6.12- Para a segurança de todos os envolvidos no concurso, não será permitido o ingresso de candidato portando
arma de fogo nos locais de aplicação das provas, ainda que possua o respectivo porte.
Art. 7º. SERÁ EXCLUÍDO DO CONCURSO PÚBLICO O CANDIDATO QUE:
7.1- Tentar utilizar de meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do
Concurso Público;
7.2- Fraudar a identificação pessoal quando do ingresso na fase da aplicação das provas;
7.3- Comunicar-se com outros candidatos em sala de prova ou ser descortês com os membros das Comissões ou
com o Fiscal de Sala;
7.4- Assinar, rubricar, colocar o número de inscrição no gabarito ou de qualquer forma identificar o gabarito, violando
o princípio da impessoalidade;
7.5- Consumir qualquer alimento ou ingerir qualquer bebida, exceto água envasada em embalagem transparente sem
qualquer rótulo ou inscrição;
7.6- Realizar qualquer espécie de consulta, ou comunicação entre os candidatos;
7.7- Estar de posse ou utilizar qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como protetores
auriculares, relógios, óculos escuros, bonés, livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou qualquer
outro meio eletrônico de comunicação, ainda que desligado;
7.7.1- Os candidatos que estiverem portando algum dos objetos relacionados no item acima, estes, deverão ser
colocados em um local indicado pelo fiscal de sala ao adentrar a sala de provas e retirados na saída.
7.8- Entregar o gabarito além do limite de tempo fixado;
7.9- Desrespeitar membros das Comissões do Concurso ou da Equipe de Fiscalização, assim como proceder de forma
incompatível com as normas de civilidade e compostura;
7.10- Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o caderno de questões e/ou o gabarito (folha de respostas);
7.11- Portar-se inconvenientemente, perturbando de qualquer forma o andamento dos trabalhos;
7.12- Tiver atitude de desacato, desrespeito ou descortesia para com as pessoas encarregadas do Concurso Público
ou com autoridades presentes.
7.13- Se ocorrer qualquer dos fatos acima descritos, será registrado em Ata o fato ocorrido ficando o candidato
automaticamente eliminado do Concurso Público.
Art. 8º. DOS PRAZOS PARA RECURSOS:
O Candidato poderá interpor recurso:
8.1- Às inscrições não homologadas, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do Edital da Homologação
das Inscrições;
8.2- Interpor recurso contra as questões das provas objetivas disporá de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia
subsequente ao da sua aplicação;
8.2.1- O candidato que não realizar o embasamento de seu recurso com citação das fontes de pesquisa, páginas de
livros, nome dos autores, bibliografia específica, terá seu recurso indeferido.
8.2.2- Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões objetivas, porventura
anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente, que não os obtiverem na correção inicial;
8.3- Interpor recurso contra a correção dos gabaritos disporá de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia subsequente ao
da divulgação das notas obtidas pelos candidatos;
8.4- Interpor recurso contra o resultado da contagem dos títulos disporá de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia
subsequente ao da sua divulgação;
8.5- Interpor recurso contra o resultado das provas práticas, nestes casos os prazos serão divulgados no Edital de
convocação dos candidatos;
8.6- Serão rejeitadas as revisões e/ou recursos que não estiverem redigidos a termo, bem como os requerimentos que
forem apresentados fora do prazo e forma determinados;
8.7- O recurso deverá conter argumentação lógica e consistente, indicando, precisamente, a questão ou ponto sobre
o qual versa a reclamação, direcionado ao Presidente da Comissão Examinadora;
8.8- Informações que deverão conter nos recursos:
•
Nome completo e número de inscrição do candidato;
•
Indicação do Concurso e do Cargo Público que está concorrendo;
•
Indicação da matéria da prova e das questões envolvidas;
•
Objeto do pedido e exposição de argumento com fundamentação;
•
O candidato que não realizar o embasamento de seu recurso com citação das fontes de pesquisa, páginas de
livros, nome dos autores, bibliografia específica, terá seu recurso indeferido.
•
Não serão considerados os recursos formulados fora do prazo e os que não contenham todos os dados acima
descritos;
•
Todos os recursos acima mencionados deverão ser enviados ao Presidente da Comissão/Banca Examinadora
por e-mail no endereço: ruffo.concursos@bol.com.br
•
Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telegrama, correio ou por qualquer outro meio que
não o especificado neste edital.
Art. 9º. DAS PROVAS, DOS GABARITOS E DO ATO PÚBLICO:
9.1- As provas objetivas serão realizadas no Município de PÉROLA/PR.
9.2- As provas objetivas serão aplicadas no dia 04/11/2018.
9.3- Poderão também ser realizadas em dois dias, se a quantidade de inscrições homologadas forem número superior
ao que comporta os Estabelecimentos de Ensino do Município, se isso ocorrer, serão aplicadas nos dias 03/11/2018
(Período noturno) e 04/11/2018 em dois períodos (Período da manhã e Período da tarde).
9.4- Após a publicação do Edital de Homologação dos Inscritos, será publicado o Edital com o ENSALAMENTO.
9.5- No Edital de ENSALAMENTO, será divulgado o dia exato, o local, endereço, períodos, números de salas e os
horários para a aplicação das Provas Objetivas.
9.6- As notas das provas objetivas, não sofrerão arredondamentos ou aproximações de notas, considerando as quatro
casas, e para todas as disciplinas terão um só peso, 2.5 (dois pontos e meio), para cada questão.
Disciplinas. Quantidade de questões e peso de cada questão.
Total de questões.
Língua Portuguesa
10 x 2.5 = 25.00 pontos.
Matemática 05 x 2.5 = 12.50 pontos.
Conhecimentos Específicos 25 x 2.5 = 62.50 pontos.
Total: 100 pontos.
40 questões no total.
9.7- As provas objetivas constarão de questões de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas, sendo uma só
correta.
9.8- A prova objetiva terá a duração improrrogável de 03h30m (três horas e trinta minutos).
9.9- Os candidatos que acabarem de realizar as Provas Objetivas, só poderão deixar a sala de provas depois de
decorrida 2h (duas horas).
9.10- Durante o período da realização das provas objetivas, não poderá portar e utilizar o uso de corretivos de
nenhuma espécie.
9.11- Os responsáveis pela aplicação das provas objetivas, não se responsabilizarão por objetos deixados ou
extraviados em sala de aula.
9.12- Fica expressamente proibido aos candidatos, no recinto das salas de aula, durante a aplicação das provas
objetivas, estabelecer discussões orais em torno das questões ou critérios de correção e julgamento, bem como

formularem reclamações sobre tais assuntos aos aplicadores e às Comissões do Concurso Público.
9.13- Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento de
identidade original, ou outro documento original oficial que contenha foto recente, por motivo de perda, furto ou roubo,
deverá apresentar o documento de registro de furto e roubo da Delegacia de Polícia onde ocorreu o fato, com prazo
máximo de 90 (noventa) dias do ocorrido e com apresentação de no mínimo 02 (duas) testemunhas que o atestam
como sendo a pessoa, e na não apresentação do documento e das testemunhas, não poderá fazer as provas e será
automaticamente eliminado do Concurso Público e não serão aceitas cópias de documentos, ainda que autenticadas.
9.14- O candidato que efetuar mais de uma inscrição e o seu devido pagamento em cargos diferentes, deverá no
dia da aplicação da prova objetiva, comparecer ao local e sala de prova da opção que escolher a realizar a prova do
cargo pretendido.
9.15- Se houver coincidência do dia e horário de realização das provas, o candidato não poderá sair de uma sala após
o término daquela determinada prova e se dirigir a outra sala para a realização de prova de outro determinado cargo.
9.16- O candidato poderá realizar mais de uma prova no mesmo dia para cargos públicos distintos desde ocorra em
dois períodos de provas e cargos diferentes.
9.17- Após a conferência do envelope de provas (envelopes lacrados), apresentado pelo fiscal de sala e por todos os
candidatos presentes, o envelope será aberto e o fiscal de sala entregará aos candidatos três documentos sendo: 1.
um caderno de questões, 2. um gabarito e 3. uma ficha de identificação.
9.18- Os gabaritos e as fichas de identificação conterão números. Estes números são iguais nos dois documentos
(gabarito e ficha de identificação).
9.19- Será solicitado aos candidatos que preencham a ficha de identificação, colocando o seu nome por extenso, data
de nascimento e o número da inscrição.
9.20- As fichas de identificação serão recolhidas, acondicionadas em um envelope, que após será fechado, com as
assinaturas do Representante da Comissão Especial do Concurso, Representante da Comissão/Banca Examinadora,
do Fiscal de Sala e de, no mínimo, 03 (três) candidatos da sala e posterior colocadas num malote lacrado.
9.21- O malote lacrado contendo os envelopes será entregue ao Presidente da Comissão Especial do Concurso,
ficando sob sua guarda e sigilo, até o dia do ATO PÚBLICO.
9.22- Os gabaritos não poderão conter outra forma de identificação.
9.23- Terminada a aplicação das provas, os gabaritos serão recolhidos e acondicionados em um envelope que será
lacrado, e terá as assinaturas do fiscal de sala, dos 03 (três) últimos candidatos e um dos membros da Comissão
Especial do Concurso Público e um dos membros da Comissão/Banca Examinadora e após será acondicionado num
malote lacrado.
9.24- O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, ou, de qualquer modo, danificar o seu gabarito, sob
pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da correção.
9.25- Os Candidatos poderão levar os cadernos de questões, após a entrega dos gabaritos ao fiscal de sala.
9.26- Após o término da aplicação das provas objetivas o representante da Comissão/Banca Examinadora receberá
dos fiscais de salas os malotes lacrados contendo os envelopes com os gabaritos e estes ficarão sob sua guarda para
correção, sem qualquer identificação de nome, até o dia do ATO PÚBLICO.
9.27- Não será computada a questão que tenha mais de uma marcação no gabarito, emenda ou rasura, ainda que
legível.
9.28- Somente será permitido o preenchimento do gabarito feito pelo próprio candidato, vedada qualquer colaboração
ou participação de terceiros.
9.29- Em nenhuma hipótese haverá substituição do gabarito por erro do candidato.
9.30- O candidato só poderá ausentar-se da sala de provas, com autorização prévia e na companhia de um fiscal de
pátio, em casos especiais.
9.31- Durante o período da realização das provas objetivas, não será permitida a permanência de pessoas estranhas
nas salas de provas e nas demais dependências do recinto.
9.32- Durante a realização das provas objetivas, somente será permitido o uso de caneta esferográfica com tinta azul
ou preta de material transparente, lápis e borracha, sem qualquer inscrição.
9.33- Não haverá segunda chamada para aplicação das provas objetivas, das provas práticas e nem para a
apresentação dos títulos.
9.34- Os 03 (três) últimos candidatos, ao terminarem de realizar as provas objetivas, deverão permanecer na sala,
para o término dos trabalhos e assinarem a Folha Ata e acompanhar o lacre do envelope dos gabaritos e posterior o
fechamento do lacre do malote.
9.35- Será concedida fiscalização especial ao candidato portador de deficiência, ausência ou limitações sensoriais ou
não, que a critério médico, devidamente comprovado junto à Comissão Especial do Concurso, estiver impossibilitado,
por motivos de saúde, de realizar a prova em sala de aula com os demais candidatos, este deverá solicitá-la por
escrito, no ato da inscrição, indicando claramente no Requerimento de Inscrição (materiais, equipamentos, tipo de
sala etc), se necessários.
9.36- A não solicitação de condições especiais implica a sua não concessão no dia da realização das provas objetivas,
com ressalva para os casos supervenientes ao ato da inscrição que serão resolvidos pela Comissão Especial do
Concurso, juntamente com a Comissão/Banca Examinadora.
9.37- Os gabaritos com as devidas respostas das provas objetivas tornar-se-ão públicos por Edital, no primeiro dia,
após a sua aplicação, nos Sites da RUFFO e da Prefeitura e no Painel de Editais da Prefeitura e após, publicados no
Órgão Oficial do Município.
9.38- Após a aplicação das provas objetivas, no Edital que publicará as respostas dos Gabaritos serão divulgados o
local, a data, e o horário para a identificação dos candidatos em ATO PÚBLICO.
9.39- Ficam convidados para dele participarem, os Candidatos, Vereadores, Munícipes, Comissão Especial e
o Presidente da Comissão Especial que estará de posse dos malotes contendo os envelopes lacrados onde se
encontram as fichas de identificação, para que sejam conhecidos os candidatos e suas devidas notas, para em
seguida ser lançados em Folha Ata.
9.40- Em seguida será publicado por Edital o resultado das provas objetivas.
9.41- Nos casos de empate na classificação do resultado, terão preferência sucessivamente:
1º- O mais idoso;
2º- Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;
3º- Maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;
4º- Maior número de acertos na prova de Matemática;
5º- Por sorteio.
9.42- Todos os cadernos das provas objetivas e gabaritos, desde a sua elaboração até a data de sua aplicação,
ficarão sob a guarda e sigilo do Presidente da Comissão/Banca Examinadora, representante da empresa contratada.
9.43- Todos os gabaritos, referentes ao Concurso Público serão confiados, após seu término, à guarda e sigilo do
representante da empresa contratada, os quais serão mantidos até a aprovação do Concurso pelo Tribunal de Contas
do Estado do Paraná, findo o qual, serão incinerados.
9.44- Não serão fornecidos aos candidatos atestados, certificados ou certidões relativas à classificação das notas,
de candidatos aprovados e reprovados, valendo para tal fim os resultados publicados no Jornal (Órgão Oficial da
Prefeitura).
9.45- Será considerado aprovado nas provas objetivas, o candidato que na multiplicação dos acertos obtiver nota igual
ou superior a 50 (cinquenta) pontos.
9.46- Será considerado aprovado nas provas práticas, o candidato que na multiplicação dos acertos obtiver nota igual
ou superior a 50 (cinquenta) pontos.
9.47- Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de notas.
9.48- A nota do resultado oficial final, para os candidatos aprovados aos cargos públicos que está sendo solicitado
prova de títulos serão as notas obtidas nas provas objetivas, mais a somatória das notas obtidas com os títulos.
9.49- Se o candidato não tem títulos a apresentar, ele não é desclassificado do Concurso Público, apenas deixa de
pontuar.
9.50- A nota do resultado oficial final dos candidatos aprovados para os cargos que está sendo solicitadas provas
práticas serão as notas obtidas nas provas objetivas mais a somatória das notas obtidas nas provas práticas e dividido
por 02 (dois), para se obtiver a média do candidato aprovado.
9.51- Os candidatos que não comparecerem para a realização da Prova Prática, será considerado AUSENTE e
desclassificado do Concurso Público.
9.52- Os candidatos que não obtiverem a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na realização da Prova Prática, serão
considerado desclassificado do Concurso Público.
9.53- Somente irão realizar as prova de títulos e práticas, os candidatos aprovados nas provas objetivas.
9.54- A nota do resultado oficial final, para os cargos públicos que não está sendo solicitadas provas de títulos e nem
a prova prática, serão as notas obtidas nas provas objetivas.
9.55- A data, local, período, horário e os critérios de avaliação e a forma de como será aplicada a prova prática, estarão
contidos no Edital de convocação dos candidatos aprovados.
9.56- A data, local e horário para a apresentação dos títulos estarão contidos no Edital que publicará as notas das
provas objetivas.
9.57- A forma de apresentação e os critérios de avaliação das provas de títulos estarão contidos neste Edital no
ARTIGO 13.
LOCAL E CRITÉRIOS PARA A AMAMENTAÇÃO:
9.57- A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas objetivas disporá de uma sala
reservada para esta finalidade, juntamente com uma fiscal de sala.
9.58- Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
9.59- A criança deverá ser acompanhada, em ambiente reservado para este fim, de adulto responsável por sua guarda
(familiar ou terceiro indicado pela candidata).
9.60- Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo
vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com
a candidata.
9.61- Não será disponibilizado um responsável para a guarda da criança, acarretando à candidata a impossibilidade
de realização de sua prova.
Art. 10. DA REALIZAÇÃO DO ATO PÚBLICO:
10.1- Os candidatos serão informados através do Edital que irá publicar os gabaritos o dia, local e horário do Ato
Público.
10.2 No dia do Ato Público será feito o encontro das duas Comissões:
•
A Comissão Especial do Concurso e a Comissão/Banca Examinadora;
•
O Presidente da Comissão/Banca Examinadora portando os gabaritos corrigidos com as devidas notas, e
somente com o número de identificação;
•
O Presidente da Comissão Especial, portando os malotes lacrados e os envelopes lacrados contendo as fichas
de identificação;
•
Abrirão os malotes e os envelopes e se fará a juntada de cada gabarito com a respectiva ficha de identificação,
para a identificação dos candidatos.
•
A divulgação do resultado ocorrerá em até 03 (três) dias.
Art. 11º. DAS ATRIBUIÇÕES:
São as contidas no anexo II.
Art. 12. DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
São os contidos no anexo III.
Art. 13. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS:
13.1- As fotocópias dos documentos comprobatórios dos títulos deverão ser protocoladas na data, local e horário,
previsto no Edital de Homologação das notas obtidas nas provas objetivas, na ÁREA ESPECÍFICA em que o candidato
se inscreveu.
13.2- A somatória máxima da pontuação dos títulos fica fixada no valor máximo de 10 (DEZ) PONTOS para os itens:
13.3, 13.4 e 13.5, não podendo, em hipótese alguma, ser ultrapassado esse limite, mesmo que o candidato apresente
títulos que na somatória ultrapassem, e serão contados da seguinte forma:
13.3- Diplomas e/ou Certificados de Conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu, em Nível de Especialização 2.0 (dois)
pontos, para cada Diploma e/ou Certificado apresentados. (Serão considerados no máximo 02 (dois) Diplomas e/ou
Certificados apresentados neste item), até o limite máximo de 04 (quatro pontos);
13.4- Diploma e/ou Certificado de Conclusão de Mestrado - 06 (seis) pontos, (podendo ser somados os Diplomas e/
ou Certificados relacionados no item anterior, até o limite máximo de 04 (quatro pontos);
13.5- Diploma e/ou Certificado de Conclusão de Doutorado 10 (dez) pontos, podendo ser apresentado 01 (um) único
diploma, não sendo necessário apresentarem os Diplomas e/ou Certificados relacionados nos itens anteriores.
13.6- Diplomas e/ou Certificados de Conclusão, deverão ser expedidos por Instituição Oficial e os pontos que
excederem ao valor máximo de cada item serão desconsiderados.
13.7- Os Diplomas e/ou Certificados apresentados, que não contiverem no anverso/verso ou históricos anexos à
parte, fornecidos pela Instituição responsável pela emissão dos documentos, bem como a grade curricular, não serão
aceitos.
13.8- A pontuação alcançada com os títulos será somada com as notas obtidas nas provas objetivas, somente para
os candidatos aprovados com nota igual ou superior a 50
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Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, sábado, 1º de setembro DE 2018

Publicações legais
ANEXO II.
ATRIBUIÇÕES.
Integrante do Concurso Público de Nº. 001/2018
01-CARGO PÚBLICO – AGENTE ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
Recepcionar os cidadãos, prestando atendimento, anunciando e encaminhando-os
aos setores procurados, orientando sobre horários de atendimento, a fim de atender
a todos com rapidez e eficiência.
Assegurar o correto cumprimento dos processos envolvendo o município, organizando
e preparando documentos em geral, ordenando dados, efetuando cálculo de valores,
verificando sua exatidão, observando prazos de entrega e datas de vencimento, e
efetuando análises e conferências.
Realizar controle de documentos e materiais, recebendo, protocolando, arquivando,
registrando e encaminhando os mesmos, baseando-se em instruções e
procedimentos preestabelecidos, evitando extravios.
Redigir correspondências e documentos de rotina, obedecendo os padrões
estabelecidos, assegurando o funcionamento do sistema de comunicação interna e
externa.
Providenciar o acondicionamento e conservação de documentos, correspondências,
relatórios, fichas e demais materiais, arquivando-os e classificando-os, visando
garantir o controle dos mesmos e a fácil localização.
Executar tarefas administrativas como: recepcionar e expedir listagem de trabalhos
processados; efetuar controle de material de expediente; digitar e inserir no
sistema tabelas, correspondências, relatórios, circulares, formulários, informações
processuais, requerimentos, memorando e outros relatórios; providenciar a
duplicação de documentos utilizando máquinas para tal, preenchendo requisições
e angariando assinaturas; conferir nomes, endereços e telefones extraídos de
documentos recebidos, fichas e outros; fechamento de planilhas e de boletos de
débitos e créditos bancários; entre outros.
Executar as atividades relativas ao processo de aposentadoria, desde a précontagem até a informação final, com os cálculos e seus detalhes.
 Preparar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, mapas, formulários,
fluxogramas e outros instrumentos, consultando documentos, efetuando cálculos,
registrando informações com base em dados levantados, com o intuito de criar
relatórios, disponibilizar informações pertinentes e padronizar e otimizar o rendimento.
 Elaborar cronogramas e acompanhar a realização dos eventos, bem como
administrar a agenda do superior, facilitando o cumprimento das obrigações
assumidas, contribuindo com o cumprimento de prazos.
 Acompanhar e coordenar a execução de atividades em sua área de atuação,
quando necessário e/ou solicitado, distribuindo tarefas, apurando irregularidades,
efetuando conferências e analisando resultados.
 Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos
pela administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares
do município visando auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da
população.
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional.
 Elaborar pareceres, informes e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas,
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação.
 Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras
entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos e orientações, fazendo
exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, para
fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município.
REQUISITOS PARA CARGO:
Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio.
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do
plano de carreira.
02-CARGO PÚBLICO – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS:
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
Parágrafo único. São consideradas atividades do Agente de Combate às Endemias,
entre outras:
I- Executar atividades de controle vetorial com a principal função de descobrir focos,
destruir e evitar a formação dos criadouros, bem como impedir a reprodução de
vetores;
II- Executar controle de roedores e de outras espécies nocivas à saúde humana e
animal;
III- Identificar situações de risco individual e coletivo;
IV- Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle
mecânico, aplicando larvicidas ou inseticidas autorizadas conforme orientação
técnica;
V- Promover ações de educação em saúde com indivíduos, famílias e grupos
comunitários;
VI- Realizar e registrar visitas domiciliares de acordo com metas estabelecidas por
bairros e/ou zoneamento;
VII- Estimular a participação comunitária em ações de saúde;
VIII- Registrar as informações referentes às atividades executadas nos formulários
específicos ao Programa de Controle de Endemias;
IX- Manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona de
atuação;
X- Atuar no controle das doenças endêmicas e epidêmicas;
XI- Identificar as condições ambientais e sanitárias que constituem risco para a
saúde da comunidade, informando a equipe de saúde e a população, como também
buscando soluções coletivas;
XII- Realizar controle e vacinação de animais domésticos.
REQUISITOS PARA CARGO:
Formação: Obrigatória Formação Completa no Ensino Fundamental.
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do
plano de carreira.
03-CARGO PÚBLICO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades
de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou
comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.
Parágrafo único. São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na
sua área de atuação:
I - a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da
comunidade;
II - a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva;
III - o registro para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
IV - o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas para a área de
saúde;
V - a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações
de risco à família;
VI - a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras
políticas que promovam a qualidade de vida.
REQUISITOS PARA CARGO:
Formação: Obrigatória Formação Completa no Ensino Fundamental.
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do
plano de carreira.
04-CARGO PÚBLICO – ENFERMEIRO:
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
 Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela
administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos
municípios, em conformidade com SUS e Conselhos Profissionais de Enfermagem
visando auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população.
 Organizar e dirigir os serviços de Enfermagem e suas atividades técnicas e
auxiliares nas empresas prestadoras de serviços, quando designado.
 Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de
enfermagem, visando o cumprimento de padrões e normas preestabelecidos.
 Prestar consultas e cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica que
exijam conhecimento científico adequado e capacidade de tomar decisões imediatas,
bem como acompanhar a emissão de parecer sobre a matéria de Enfermagem.
 Prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programa de Saúde
Pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, bem como assistência de
enfermagem.
 Participar nos programas e atividades de assistência integral à saúde individual e
de grupos específicos, bem como de programas de treinamento e aprimoramento de
pessoal de saúde, programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de
acidentes e doenças ocupacionais.
 Participar nas bancas examinadoras, em matérias específicas de Enfermagem,
nos cursos para provimento do cargo ou contratação de Enfermeiro, ou profissional
Técnico ou Auxiliar de Enfermagem.
 Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais
existentes, para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados.
 Incentivar a formação e ou participação ativa da comunidade nos Conselhos
Locais, Regionais e Municipal de Saúde.
 Contribuir para que as ações de saúde estejam em consonância com os princípios
e diretrizes do SUS e do plano Municipal de saúde.
 Possibilitar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe
multiprofissional de saúde e vigilância, sempre que necessário, colaborando na
elaboração, desenvolvimento e implementação de programas no seu campo de
atuação.
 Participar nos processo de aquisição de medicamentos, materiais, equipamentos,
entre outros, necessários para assistência à saúde.
 Viabilizar a resolutividade dos tratamentos, acompanhando os usuários nos
processos dos atendimentos elaborando documentos, prontuários e outros,
observando as anotações das aplicações e procedimentos realizados.
 Proporcionar a disseminação do conhecimento, coordenando e desenvolvendo
ações intersetoriais e parcerias com empresas e organizações privadas ou públicas,
jornais entre outros.
 Preparar informes e documentos referentes à sua formação técnica, a fim de
possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e
outros.
 Contribuir com conhecimentos de sua área técnica de formação para o
desenvolvimento de tecnologias apropriadas para plena assistência à saúde, bem
como participar dos procedimentos de vigilância sanitária à saúde e de vigilância
epidemiológica para a população.
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional.
REQUISITOS PARA CARGO:
Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Enfermagem com Registro
no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão.
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do
plano de carreira.
05- CARGO PÚBLICO – ENGENHEIRO CIVIL:
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
 Realizar estudos de viabilidade técnica de projetos, investigando e definindo
metodologias de execução, cronograma, desenvolvendo estudos ambientais,
dimensionamento da obra, bem como especificando equipamentos, materiais e
serviços a serem utilizados, de modo a assegurar a qualidade da obra dentro da
legislação vigente.
 Analisar projetos de construções, loteamentos, desmembramentos, pedidos de
construção, reformas, paisagísticos, urbanísticos, sistemas de abastecimento de
água, tratamento de esgotos, entre outros, com o intuito de aprovar os mesmos,
esclarecendo e orientando sobre possíveis dúvidas com relação às obras públicas e
particulares.
 Fiscalizar dados técnicos e operacionais em obras, analisando materiais
aplicados, medições, entre outros, bem como programando inspeções.
 preventivas e corretivas, com o intuito de conferir a compatibilidade da obra com o
projeto e/ou memorial descritivo.
 Aprovar planos, programas e/ou projetos, identificando necessidades, coletando
informações, analisando dados, definindo metodologias, diagnósticos, técnicas,
materiais, orçamentos, entre outros, de modo a buscar a homologação junto aos
superiores e órgãos competentes.
 Aprovar planilha de orçamento com especificação de serviços e/ou materiais
utilizados, bem como suas respectivas quantidades, realizando levantamento de
preços, a fim de subsidiar com informações pertinentes a área de compras em
licitações e/ou concorrências públicas, observando as normas técnicas.
 Desenvolver projetos de pesquisa, realizando ou solicitando ensaios de produtos,
métodos, equipamentos e procedimentos, a fim de implementar tecnologias.
 Realizar estudos e análises de dados censitários e estudos demográficos,
gerando informações a serem utilizadas no desenvolvimento de projetos.
 Desenvolver cálculos e projetos hidráulicos, hidro sanitários e de saneamento
ambiental, utilizando ferramentas de apoio como sistemas CAD, SIG, Modelagem
Matemática de Redes, entre outros.
 Realizar laudos, informes e/ou pareceres técnicos e outros, efetuando
levantamento em campo, inspecionando e coletando dados e fotos, conforme
solicitação, de modo a avaliar riscos e sugerir medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área.
 Acompanhar a execução de projetos, orientando as operações à medida que
avançam as obras, visando assegurar o cumprimento dos prazos e padrões de
qualidade e segurança preestabelecidos. Realizar medições, valendo-se de dados
obtidos em campo e através de sistemas informatizados, para emitir parecer quanto à
execução das obras realizadas.
 Vistoriar e/ou inspecionar documentos de projetos, no que tange a legalidade,
verificando o cumprimento das normas de licenciamento de atividades e construção
e/ou das exigências processuais.
 Analisar processos de licenciamento de estabelecimentos e atividades, de acordo
com as posturas municipais e legislação de uso do solo, integrando, sempre que
possível, as normas ambientais, tributárias e sanitárias.
 Aprovar mapas temáticos relacionados ao planejamento e gestão urbanos,
incluindo mapas de zoneamento urbanístico, uso do solo, evolução do parcelamento,
equipamentos urbanos, redes de infraestrutura, sistema viário, patrimônio público,
áreas de risco e de interesse ambiental, social, econômico e turístico, de modo a
atender a demanda solicitada, fazendo cumprir a legislação vigente.
 Organizar e manter a base de dados atualizada, inserindo informações acerca de
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07- CARGO PÚBLICO – MÉDICO CLÍNICO GERAL:
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
 Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos
pela administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares
dos municípios, em conformidade com SUS e Conselhos Profissionais de Medicina,
visando a promoção da melhoria da qualidade de vida da população.
 Promover ações em saúde que propiciem o bem estar dos usuários, efetuando
atendimentos médicos, nos vários níveis de atenção, emitindo pareceres,
prescrevendo medicamentos e outros, utilizando-se da medicina preventiva e/ou
terapêutica.
 Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe
multiprofissional de saúde, encaminhando pacientes para atendimento especializado,
requerendo pareceres técnicos (contra referência) e ou exames complementares,
analisando e interpretando exames diversos, para estabelecer o diagnóstico,
prognóstico e plano de tratamento, em conformidade com os ditames do código de
ética médica do Conselho Federal de Medicina.
 Realizar cirurgias de pequeno, médio e grande porte, de acordo com sua
atribuição técnica e do concurso público.
 Manter o registro dos usuários atendidos, incluindo a conclusão diagnóstica,
tratamento, evolução, procedimentos tomados, a fim de efetuar a orientação
terapêutica adequada.
 Emitir atestados de saúde, aptidão física e mental, óbito e outros em acordo com
sua atribuição técnica com a finalidade de atender determinações legais.
 Prestar informações e orientações à população, visando proporcionar troca de
conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou
reuniões comunitárias.
 Difundir os conhecimentos médicos preparando material didático, promovendo
aulas, palestras, desenvolvendo pesquisas, redigindo trabalhos científicos,
participando de encontros, congressos e demais eventos na área, entre outros.
 Supervisionar e avaliar atos médicos, fiscalizando treinamentos médicos, entre
outros, quando em atuação docente-assistencial.
 Colaborar com a formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde,
supervisionando e orientando ações, estágios e participando de programas de
treinamento em serviço.
 Preparar informes e documentos de assuntos em medicina, a fim de possibilitar
subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros.
 Realizar inspeções médicas para efeito de posse em cargo público; readaptação;
reversão; aproveitamento; licença por motivo de doença em pessoa da família;
aposentadoria, auxílio-doença; salário maternidade; revisão de aposentadoria; auxílio
ao filho excepcional, licença acidente de trabalho, isenção de imposto de renda de
servidores aposentados, entre outros, visando o cumprimento da legislação.
 Realizar outras inspeções médicas de caráter elucidativo ou apoio relativo a casos
sujeitos à perícia, conforme solicitação, bem como expedir laudo de licença para
tratamento de saúde dos servidores, efetuando perícias domiciliares ou hospitalares,
na impossibilidade de comparecimento destes ao local da perícia.
 Compor a Junta Médica para revisão dos laudos médicos e apreciação dos
pedidos de reconsideração, quando necessário e/ou solicitado, bem como auxiliar nos
inquéritos administrativos e/ou judiciais e figurar como assistente técnico nas perícias
judiciais designadas, formulando quesitos.
 Solicitar, quando necessário, exames complementares e pareceres de
especialistas para melhor elucidação do caso.
 Constituir comissões médico-hospitalares, diretorias de associações e entidades
de classe, atendendo às diversas unidades da Prefeitura sobre assuntos e exigências
de sua formação técnica.
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação/especialização
profissional.
REQUISITOS PARA O CARGO:
Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Medicina, com registro no
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão.
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do
Plano de Carreira.
08- CARGO PÚBLICO – MOTORISTA - CATEGORIA D ou E:
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
 Dirigir veículos, zelando pela segurança de passageiros, valores e/ou cargas,
conduzindo-os até local de destino, respeitando as regras de trânsito, bem como
adotando medidas cabíveis na solução e prevenção de qualquer incidente.
 Auxiliar no embarque e/ou desembarque de passageiros, manuseando
instrumentos e equipamentos, quando necessário, bem como abastecer o veículo
com mercadorias e/ou outros materiais.
 Vistoriar o veículo e realizar pequenos reparos, verificando o estado dos pneus,
o nível de combustível, de água e óleo, testando o freio, a parte elétrica, detectando
problemas mecânicos, identificando sinais sonoros, luminosos ou visuais, checando
indicações dos instrumentos do painel, solicitando manutenção quando necessário,
entre outros, visando contribuir na conservação e segurança do veículo.
 Evitar acidentes, controlando e auxiliando na carga e descarga de mercadorias,
orientando o seu acondicionamento no veículo, bem como garantir a correta entrega
de mercadorias, verificando a localização dos depósitos e estabelecimentos onde
se processarão carga e descarga e conferindo as mesmas com documentos de
recebimento ou entrega.
 Prestar socorro mecânico e/ou guinchar veículos, quando necessário, bem como
operar comandos e/ou mecanismos do veículo, possibilitando a execução da tarefa
necessária.
 Preencher diariamente o mapa de controle individual de veículos, entregando-o no
prazo solicitado pela sua chefia imediata.
 Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras
entidades públicas e/ou particulares, fazendo exposições sobre situações e
problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município.
 Obedecer, na íntegra, a legislação de trânsito vigente.
 Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua guarda.
 Estar comprometido com o zelo e bem-estar de seu ambiente de trabalho,
inclusive em eventuais períodos de ociosidade.
 Realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas, conforme
demanda e a critério de seu superior imediato.
REQUISITOS PARA O CARGO PÚBLICO DE MOTORISTA.
• FORMAÇÃO: Obrigatória Formação Completa em Ensino Fundamental. Carteira
Nacional de Habilitação, CATEGORIA “D ou E” e Curso para condução de veículo de
transporte coletivo de passageiros, de escolares e de emergência.
09- CARGO PÚBLICO – PROFESSOR - 20 HORAS:
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
1. Exerce a docência na Rede Municipal de Ensino, transmitindo os conteúdos
pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua
cidadania;
2. Exerce atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades
de ensino;
3. Planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino/aprendizagem, e propõe
estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados;
4. Desenvolve o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando
a compreensão de coparticipação e corresponsabilidade de cidadão perante sua
comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação social;
5. Gerencia, planeja, organiza e coordena a execução de propostas administrativopedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e
discentes.
- DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR ESPECÍFICAS EM
ATIVIDADE DE DOCÊNCIA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL.
1. Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de
participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional;
2. Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar;
3. Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem
como sobre a execução de sua proposta pedagógica;
4. Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas;
5. Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;
6. Participa do planejamento geral da escola;
7. Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino;
8. Participa da escolha do livro didático;
9. Participam de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos,
capacitações, cursos, e outros eventos da área educacional e correlatos;
10. Acompanha e orienta estagiários;
11. Zela pela integridade física e moral do aluno;
12. Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares;
13. Elabora projetos pedagógicos;
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cadastros técnicos, imóveis, loteamentos, logradouros, estabelecimentos licenciados,
obras públicas, equipamentos urbanos, entre outros.
 Efetuar levantamento e execução de projetos de organização e controle de
circulação de ruas, rodovias e outras vias de trânsito, sinalizando-as adequadamente,
a fim de permitir perfeito fluxo de veículos e assegurar o máximo de segurança para
motorista e pedestres.
 Estudar os fenômenos causadores de engarrafamento de trânsito, observando a
direção e o volume do mesmo nas diversas áreas da cidade e nas principais zonas de
estrangulamento, de modo a propor medidas de controle da situação.
 Participar de processos judiciais, representando o município através de
informações e documentos levantados previamente.
 Zelar pelos equipamentos e materiais postos sob sua guarda.
 Realizar outras atribuições de acordo com sua formação profissional.
REQUISITOS PARA O CARGO:
Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Engenharia Civil, e quando
atuando em Engenharia de Tráfego, obrigatória Formação Superior Completa em
Engenharia Civil com especialização em Engenharia de Tráfego, com registro no
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão.
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do
Plano de Carreira.
06- CARGO PÚBLICO – FARMACÊUTICO:
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
 Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos
pela administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares
dos municípios, em conformidade com SUS e Conselhos Profissionais de Farmácia
visando atuar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população.
 Auxiliar e/ou supervisionar a aquisição e armazenamento de medicamentos,
seguindo padrões e normas preestabelecidos, controlando condições de estoque,
visando manter o fluxo normal de distribuição de medicamentos aos usuários e/ou
serviços, bem como sua qualidade.
 Dispensar/distribuir medicamentos, consultando receituário e/ou prontuário do
paciente, visando melhorar e/ou recuperar o estado de saúde dos mesmos.
 Realizar procedimentos administrativos de controle, cadastro e atualização
de medicamentos, pedidos, entre outros, a fim de gerar relatórios de utilização,
permitindo o controle de uso e possibilitando calcular a quantidade necessária de
medicamentos a serem comprados no próximo período, bem como atendendo aos
dispositivos legais.
 Prestar orientações a usuários e/ou outros profissionais, sobre medicamentos,
modo de utilizar e processo de obtenção dos mesmos, permitindo que o usuário tenha
acesso às informações pertinentes ao seu tratamento, visando melhorar e ampliar a
adesão a este.
 Informar aos profissionais prescritores quando um medicamento foi incluído ou
excluído da lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde, visando
promover que os usuários tenham acesso à medicação e que não ocorra à interrupção
do tratamento.
 Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe
multiprofissional de saúde.
 Realizar atendimento domiciliar terapêutico, para verificar as condições de
vida dos pacientes, fornecer medicação e fortalecer o vínculo do paciente com o
tratamento e com o serviço prestado pelo município.
 Prestar informações e orientações à população, visando proporcionar troca de
conhecimentos, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias.
 Preparar informes e documentos em assuntos de farmácia, a fim de possibilitar
subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros.
 Promover a educação em saúde, em seus segmentos, desenvolvendo estudos
e pesquisas relacionados a sua área de atuação, através de reuniões - ordinárias,
extraordinárias, comissões, orientações, campanhas, palestras e outros.
 Participar ativamente no processo de padronização de medicamentos e orientação
à comissão de licitação sobre características técnicas dos mesmos, visando atender
a necessidade da população e a qualidade dos medicamentos, dentro do orçamento
previsto.
 Auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Política de Medicamentos e
Assistência Farmacêutica, em parceria com outros profissionais, buscando subsídios
na bibliografia disponível, visando efetivar a formulação de uma política de Assistência
Farmacêutica Municipal e a implantação de ações capazes de promover a melhoria
das condições de assistência à saúde.
 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação.
 Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico
e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação.
 Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras
entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/
ou fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município.
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional.
REQUISITOS PARA O CARGO:
Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Farmácia, com registro no
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão.
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do
Plano de Carreira.
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14. Participa de reuniões interdisciplinares;
15. Confecciona material didático;
16. Realiza atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e outros;
17. Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades
educacionais especiais, para os setores específicos de atendimento;
18. Seleciona, apresenta e revisa conteúdos;
19. Participa do processo de inclusão do aluno portador de necessidades
educacionais especiais no ensino regular;
20. Incentivam os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios
estudantis e similares;
21. Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade;
22. Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa;
23. Participa do conselho de classe;
24. Prepara o aluno para o exercício da cidadania;
25. Incentiva o gosto pela leitura;
26. Desenvolve a autoestima do aluno;
27. Participa da elaboração e aplicação do regimento da escola;
28. Participam da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola;
29. Orienta o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos;
30. Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e o cumprimento da
legislação de ensino, principalmente no que se refere aos componentes curriculares;
31. Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as atividades de
ensino-aprendizagem;
32. Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento;
33. Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar
além das questões externas como, por exemplo, a Prova e a Provinha Brasil;
34. Participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação;
35. Mantêm atualizados os registros de aula, frequência e de aproveitamento escolar
do aluno;
36. Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;
37. Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar;
38. Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino;
39. Participa da gestão democrática da unidade escolar;
40. Executa outras atividades correlatas.
41. Compromete-se com o ensino de qualidade que vise a aprendizagem das
crianças.
10- CARGO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 HORAS:
- RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
- DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL ESPECÍFICAS EM ATIVIDADE DE DOCÊNCIA NA INSTITUIÇÃO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL.
1. Desenvolve todas as atividades de higiene e alimentação das crianças, na relação
de educar/cuidar;
2. Pesquisa e propõe práticas de ensino que enriqueça a teoria pedagógica,
adequada às características das crianças da escola pública;
3. Participa das atividades de atualização e aperfeiçoamento visando aprofundar
conhecimentos pertinentes à educação;
4. Participa com o pessoal técnico-administrativo e demais profissionais, de reuniões
do conselho de classe, pedagógicas, administrativas, festivas e outras atividades da
escola que exijam decisões coletivas;
5. Mantém-se informado das diretrizes e determinações da escola e dos órgãos
superiores;
6. Participa da elaboração do Projeto Pedagógico da instituição educacional;
7. Divulga as experiências educacionais realizadas;
8. Indica material didático e bibliográfico a serem utilizados nas atividades escolares;
9. Participa de reuniões ordinárias e extraordinárias quando for convocado;
10. Cumpre e faz cumprir o horário e o calendário escolar;
11. Avalia o trabalho do aluno, de acordo com o proposto nas diretrizes pedagógicas;
12. Colabora com as atividades de articulação da escola com a família e a
comunidade;
13. Incumbe das demais tarefas indispensáveis para atingir os fins educacionais da
escola e ao processo de ensino-aprendizagem.
14. Organiza tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão,
pensamento e interação.
15. Desenvolve atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do
desenvolvimento infantil.
16. Assegura que a criança matriculada na Educação Infantil tenha as suas
necessidades básicas de higiene, alimentação e repouso atendidas de forma
adequada.
17. Executa suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e as
especificidades da criança de até 5 (cinco) anos, em suas diferenças individuais,
sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, sem discriminação alguma.
18. Trabalha com a diversidade.
19. Ministra aulas, com atividades pedagógicas planejadas, propiciando
aprendizagens significativas para as crianças, com atividades recreativas e trabalhos
educacionais através de jogos, brincadeiras, materiais alternativos e colagens.
20. Realiza os planejamentos, registros e relatórios solicitados.
21. Acompanha e orienta as crianças durante as refeições, estimulando a aquisição
de bons hábitos alimentares, auxiliando as crianças menores na ingestão de
alimentos na quantidade e forma adequada, oferecer mamadeira aos bebês, tomando
o devido cuidado com o regurgito.
22. Cuida, estimula e orienta as crianças na aquisição de hábitos de higiene, troca
fraldas, dar banho e escovação dos dentes.
23. Observa o comportamento das crianças durante o período de repouso e no
desenvolvimento das atividades diárias, prestando os primeiros socorros , quando
necessário e/ou relatando as ocorrências não rotineiras à Coordenação do CMEI,
para providências subsequentes.
24. Cuida do ambiente e dos materiais utilizados no desenvolvimento das atividades,
organizando os objetos de uso pessoal das crianças.
25. Incumbe de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as
normas emanadas da Secretaria Municipal de Educação.
11- CARGO PÚBLICO – PSICÓLOGO:
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
 Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos
pela administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares
dos municípios, em conformidade com SUS, SUAS, Estatuto da Criança e do
Adolescente, Conselhos Profissionais de Psicologia e Legislação Municipal, visando
auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população.
 Possibilitar a compreensão do comportamento humano, individual ou em grupo,
aplicando os conhecimentos teóricos e técnicos da psicologia, com o objetivo de
identificar e intervir nos fatores determinantes das ações e dos sujeitos, em sua
história pessoal, familiar e social, vinculando-as também a condições políticas,
históricas e culturais.
 Buscar a diminuição do sofrimento psíquico, em usuários que precisam de
atendimento psicológico, bem como em seus familiares e grupos sociais em que
está vinculado, realizando diagnósticos psicológicos, psicoterapia e atendimentos
emergenciais.
 Auxiliar na plena atenção prestada aos usuários, integrando à equipe
multiprofissional das instituições em geral, para elaboração e execução de programas
de prevenção, assistência, apoio, educação e outros.
 Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social,
elucidando conflitos e questões, acompanhando usuários e seus familiares durante o
processo de tratamento psicológico, bem como acompanhar o desenvolvimento e a
evolução de intervenções realizadas.
 Buscar o aperfeiçoamento organizacional e psicológico das equipes
multiprofissionais, promovendo estudos nas diversas unidades do Município,
subsidiando decisões e ações bem como, participando efetivamente dos processos
de planejamento e avaliação das mesmas.
 Promover a qualidade, a valorização e a democratização do sistema educacional,
participando da elaboração de planos e políticas, auxiliando na elaboração de
procedimentos educacionais diferenciados, analisando características de indivíduos
portadores de necessidades especiais, bem como prestando orientação psicológica
aos educadores e educandos no processo ensino-aprendizagem.
 Proporcionar o desenvolvimento dos recursos humanos, utilizando princípios e
métodos da psicologia, coordenando e executando projetos, como processos de
recrutamento e seleção, integração de novos funcionários, bem como realizando
a análise ocupacional dos cargos, propondo melhorias das condições ambientais,
relacionais, materiais e outros.
 Colaborar para a ampliação da visão da realidade psico-social à qual os usuários
estão inseridos, por meio do acompanhamento técnico, através de visitas a hospitais,
escolas, domicílios e outros, sempre que necessário.
 Elaborar, adotar e cumprir procedimentos e/ou instruções referentes à sua área de
atuação, juntamente com os profissionais da equipe técnica da Secretaria, Fundação
ou Autarquia em que está lotado, fornecendo subsídios para o planejamento e
execução das Políticas de Saúde Mental, Social, do Trabalhador e outros.
 Proporcionar a disseminação do conhecimento, coordenando e desenvolvendo
pesquisas experimentais, teóricas e clínicas, palestras, grupos educacionais, entre
outros.
 Articular informações, juntamente com profissionais de outras áreas e instituições
como Ministério Público e Poder Judiciário, preparando informes, atestados, laudos,
pareceres e demais documentos, a fim de possibilitar o entendimento global das
ações referentes à sua atribuição técnica.
 Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais,
subsidiando decisões e ações bem como, participando efetivamente dos processos
de planejamento e avaliação das mesmas.
 Colaborar com a formação e aprimoramento de outros profissionais de saúde,
orientando estágios e participando de programas de treinamento em serviço.
 Contribuir, com os conhecimentos de sua área de atuação coordenando grupos
de estudos, assessorando escolas, ambulatórios, consultórios, hospitais e outros.
 Avaliar e acompanhar os servidores afastados, elaborando parecer psicológico,
encaminhando-os aos médicos peritos.
 Avaliar os servidores através de visitas domiciliares, quando necessário e/ou
solicitado pelos médicos peritos, conforme a análise dos casos.
 Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, exposições sobre situações e problemas
identificados, oferecendo sugestões, revisando, discutindo, trabalhos técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município.
 Preparar informes e documentos referentes à sua formação técnica, a fim de
possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e
outros.
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional.
REQUISITOS PARA O CARGO:
Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Psicologia, com registro no
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão.
Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do
Plano de Carreira.
12- CARGO PÚBLICO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM.
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
 Orientar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela
administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos
municípios, em conformidade com SUS e Conselhos Profissionais visando auxiliar na
promoção da melhoria do atendimento e da qualidade de vida da população.
 Prestar assistência sob orientação do médico ou enfermeiro, através de serviços
técnicos de enfermagem, tratamentos, cuidados de conforto, higiene pessoal e
outros, adaptando os pacientes ao ambiente hospitalar, bem como aos métodos
terapêuticos aplicados a fim de proporcionar o bem-estar dos mesmos.
 Participar, planejar, orientar, supervisionar e executar programas, atividades,
campanhas e outros, bem como motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios na
população.
 Auxiliar os usuários nas questões de saúde, prestando serviços auxiliares de
enfermagem, proporcionando-lhes alívio de dor, mal-estar e outros, de acordo com
instruções recebidas, receitas médicas, orientando a população através de palestras,
atendimentos individualizados e outros.
 Garantir pleno funcionamento da unidade de trabalho, bem como a qualidade
e quantidade de medicamentos e material ambulatorial, controlando o estoque,
solicitando reposição de material, realizando organização, manutenção, controle,
limpeza, esterilização de materiais, equipamentos, ambientes e outros.
 Preparar informes, relatórios, registros, documentos e outros, sempre que
solicitado a fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços,
portarias, pareceres e outros.
 Colaborar com a prevenção e controle sistemático de infecção ambulatorial,
verificando periodicamente a qualidade e funcionalidade, zelando pela manutenção,
limpeza e ordem do material, equipamento de trabalho e das dependências dos
serviços de saúde.
 Auxiliar nas atividades de urgência e emergência em atendimentos
especializados, sob supervisão de profissional habilitado em ações que requeiram
maior complexidade.
 Garantir a promoção da saúde pública, auxiliando aos usuários, prestando
informações sobre consultas, exames, medicamento e outros, bem como assistindo
ao enfermeiro na execução de programas de educação em saúde.
 Realizar acompanhamento técnico, através de visitas a pacientes em hospitais,
escolas, domicílios, sempre que necessário.
 Garantir a correta execução das atividades, orientando, supervisionando e
treinando o pessoal auxiliar.
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional.
REQUISITOS PARA O CARGO:
Formação: Ensino médio completo mais a Formação Completa em Curso Técnico
de Enfermagem, com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da
Profissão.
Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do
Plano de Carreira.
Este Anexo entra em vigor na data de sua publicação no Painel de Editais da
Prefeitura Municipal, no Jornal Umuarama Ilustrado “Órgão Oficial do Município” e
nos Sites: www.perola.pr.gov.br e http://ruffoconcursos.com.br/
Pérola - Paraná, 31/08/2018.
Darlan Scalco
Prefeito
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PORTARIA Nº 221/2018
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do Noroeste
do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. EZEQUIEL ALVES LEITE, brasileiro, portador da Cédula de
Identidade R.G. nº 30.534.246-0 SSP-SP, inscrito no CPF sob n° 286.752.338-92,
já ocupante do emprego público de Condutor de Ambulância Socorrista, 30 (trinta)
horas semanais, nomeado pela Portaria nº 48/2013 – CIUENP e lotado na Central
de Regulação situada no Município de Umuarama, Estado do Paraná, para integrar
o Núcleo de Educação Permanente – NEP do CIUENP, como Instrutor, a partir de
01/06/2018.
Art. 2º. A título de remuneração, o ora nomeado receberá gratificação no importe de
25% (vinte e cinco por cento) sobre seu salário base, isto nos termos do estabelecido
no Artigo 11º, do Estatuto do NEP.
Art. 3º. A citada nomeação para integrar o NEP como Instrutor não prejudicará o
exercício do emprego público concursado do ora nomeado.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos ao dia 01 de junho de 2018.
Umuarama-PR, 31 de agosto de 2.018.
ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP
PORTARIA Nº 222/2018
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do Noroeste
do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR a Sra. BEATRIZ DORNELAS RIBEIRO, brasileira, portadora
da Cédula de Identidade R.G. nº 13.737.868-0 SESP-PR, inscrito no CPF sob n°
090.906.277-31, já ocupante do emprego público de Técnico de Enfermagem
Socorrista, 30 (trinta) horas semanais, nomeada pela Portaria nº 47/2013 – CIUENP
e lotada na Central de Regulação situada no Município de Umuarama, Estado do
Paraná, para integrar o Núcleo de Educação Permanente – NEP do CIUENP, como
Instrutor, a partir de 01/06/2018.
Art. 2º. A título de remuneração, a ora nomeada receberá gratificação no importe de
25% (vinte e cinco por cento) sobre seu salário base, isto nos termos do estabelecido
no Artigo 11º, do Estatuto do NEP.
Art. 3º. A citada nomeação para integrar o NEP como Instrutor não prejudicará o
exercício do emprego público concursado da ora nomeada.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos ao dia 01 de junho de 2018.
Umuarama-PR, 31 de agosto de 2.018.
ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP
PORTARIA Nº 223/2018
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do Noroeste
do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. EDER FERREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, portador da
Cédula de Identidade R.G. nº 9.028.450-9 SESP-PR, inscrito no CPF sob n°
066.237.569-65, já ocupante do emprego público de Condutor de Ambulância
Socorrista, 30 (trinta) horas semanais, nomeado pela Portaria nº 25/2014 – CIUENP
e lotado na Central de Regulação situada no Município de Umuarama, Estado do
Paraná, para integrar o Núcleo de Educação Permanente – NEP do CIUENP, como
Instrutor, a partir de 01/06/2018.
Art. 2º. A título de remuneração, o ora nomeado receberá gratificação no importe de
25% (vinte e cinco por cento) sobre seu salário base, isto nos termos do estabelecido
no Artigo 11º, do Estatuto do NEP.
Art. 3º. A citada nomeação para integrar o NEP como Instrutor não prejudicará o
exercício do emprego público concursado do ora nomeado.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos ao dia 01 de junho de 2018.
Umuarama-PR, 31 de agosto de 2.018.
ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP
PORTARIA Nº 224/2018
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do Noroeste
do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR a Sra. RITA DE CASSIA DE JESUS MORO, brasileira, portadora
da Cédula de Identidade R.G. nº 5.234.392-5 SESP-PR, inscrito no CPF sob n°
612.474.999-87, já ocupante do emprego público de Técnico de Enfermagem
Socorrista, 30 (trinta) horas semanais, nomeada pela Portaria nº 47/2013 – CIUENP
e lotada na Central de Regulação situada no Município de Umuarama, Estado do
Paraná, para integrar o Núcleo de Educação Permanente – NEP do CIUENP, como
Instrutor, a partir de 01/06/2018.
Art. 2º. A título de remuneração, a ora nomeada receberá gratificação no importe de
25% (vinte e cinco por cento) sobre seu salário base, isto nos termos do estabelecido
no Artigo 11º, do Estatuto do NEP.
Art. 3º. A citada nomeação para integrar o NEP como Instrutor não prejudicará o
exercício do emprego público concursado da ora nomeada.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos ao dia 01 de junho de 2018.
Umuarama-PR, 31 de agosto de 2.018.
ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP
PORTARIA Nº 225/2018
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do Noroeste
do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR a Sra. RUBIA PACHECO PACHEGA, brasileira, portadora da Cédula
de Identidade R.G. nº 7.580.331-1 SESP-PR, inscrito no CPF sob n° 032.697.39907, já ocupante do emprego público de Auxiliar de TARM, 36 (trinta e seis) horas
semanais, nomeada pela Portaria nº 60/2016 – CIUENP e lotada na Central de
Regulação situada no Município de Umuarama, Estado do Paraná, para integrar o
Núcleo de Educação Permanente – NEP do CIUENP, como Apoio Administrativo, a
partir de 01/06/2018.
Art. 2º. A título de remuneração, a ora nomeada receberá gratificação no importe de
25% (vinte e cinco por cento) sobre seu salário base, isto nos termos do estabelecido
no Artigo 11º, do Estatuto do NEP.
Art. 3º. A citada nomeação para integrar o NEP como Apoio Administrativo não
prejudicará o exercício do emprego público concursado da ora nomeada.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos ao dia 01 de junho de 2018.
Umuarama-PR, 31 de agosto de 2.018.
ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP
PORTARIA Nº 226/2018
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do Noroeste
do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. WAGNER REIS MARCOVICZ GALDINO, brasileiro, portador
da Cédula de Identidade R.G. nº 8.257.432-8 SESP-PR, inscrito no CPF sob n°
036.525.159-35, já ocupante do emprego público de Técnico de Enfermagem
Socorrista, 30 (trinta) horas semanais, nomeado pela Portaria nº 47/2013 – CIUENP
e lotado na Central de Regulação situada no Município de Umuarama, Estado do
Paraná, para integrar o Núcleo de Educação Permanente – NEP do CIUENP, como
Técnico Instrutor Conselheiro, a partir de 01/06/2018.
Art. 2º. A citada nomeação para integrar o NEP como Técnico Instrutor Conselheiro
não prejudicará o exercício do emprego público concursado do ora nomeado.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos ao dia 01 de junho de 2018.
Umuarama-PR, 31 de agosto de 2.018.
ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP
PORTARIA Nº 227/2018
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do Noroeste
do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR a Sra. JOSEANY CAZELOTTO CAMOZZATO QUEIROZ, brasileira,
portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 6.698.254-8 SESP-PR, inscrita no CPF sob
n° 059.166.279-55, já ocupante do emprego público de Enfermeira Intervencionista,
30 (trinta) horas semanais, nomeada pela Portaria nº 32/2015 – CIUENP e do cargo
em comissão de Coordenadora de Enfermagem, nomeada pela Portaria nº 04/2017,
lotada na Central de Regulação situada no Município de Umuarama, Estado do
Paraná, para integrar o Núcleo de Educação Permanente – NEP do CIUENP, como
Coordenadora de Capacitação e Protolocos, a partir de 01/06/2018.
Art. 2º. A citada nomeação para integrar o NEP como Coordenadora de Capacitação
e Protolocos não prejudicará o exercício do emprego público concursado e do cargo
em comissão da ora nomeada.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos ao dia 01 de junho de 2018.
Umuarama-PR, 31 de agosto de 2.018.
ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP
PORTARIA Nº 228/2018
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do Noroeste
do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. RICARDO DELFINI PERCI, brasileiro, portador da Cédula
de Identidade R.G. nº 064457 SSP-SP, inscrito no CPF sob n° 094.484.568-16, já
ocupante do emprego público de Médico Intervencionista, 24 (vinte e quatro) horas
semanais, nomeado pela Portaria nº 69/2018 – CIUENP e lotado na Central de
Regulação situada no Município de Umuarama, Estado do Paraná, para integrar o
Núcleo de Educação Permanente – NEP do CIUENP, como Coordenador Técnico,
a partir de 01/06/2018.
Art. 2º. Em virtude da citada nomeação, para que possa cumprir com as atribuições
que competem ao Coordenador Técnico do NEP, isto nos termos do estabelecido
no Artigo 10º, do Estatuto do NEP, o ora nomeado dedicar-se-á integralmente às
atividades do Núcleo de Educação Permanente do CIUENP.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos ao dia 01 de junho de 2018.
Umuarama-PR, 31 de agosto de 2.018.
ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP
PORTARIA Nº 229/2018
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do Noroeste
do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. MARCOS ROGERIO BITENCOURT, brasileiro, portador
da Cédula de Identidade R.G. nº 6.293.808-0 SSP-PR, inscrito no CPF sob n°
007.818.499-18, já ocupante do emprego público de Médico Intervencionista, 24
(vinte e quatro) horas semanais, nomeado pela Portaria nº 43/2013 – CIUENP
e lotado na Central de Regulação situada no Município de Umuarama, Estado do
Paraná, para integrar o Núcleo de Educação Permanente – NEP do CIUENP, como
Coordenador Técnico, a partir de 01/06/2018.
Art. 2º. Em virtude da citada nomeação, para que possa cumprir com as atribuições
que competem ao Coordenador Técnico do NEP, isto nos termos do estabelecido
no Artigo 10º, do Estatuto do NEP, o ora nomeado dedicar-se-á integralmente às
atividades do Núcleo de Educação Permanente do CIUENP.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos ao dia 01 de junho de 2018.
Umuarama-PR, 31 de agosto de 2.018.
ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP

PREFEITura DE São Jorge do Patrocínio
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 095/2018
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO
PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada
de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade
de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº
3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à
Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade
de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade
de CONTRATADA a empresa: ALBERTO E ALBERTO LTDA, inscrita no CNPJ nº
24.819.865/0001-42, com sede à RUI BARBOSA, nº 818, CENTRO - 87550-000 na
cidade de ALTONIA, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr., ERICA
PAULA DA SILVA ALBERTO, portadora do RG. nº 10.163.535-0 SSP/PR, e do CPF/
MF Nº 036.070.919-27, residente e domiciliado à Rua Anisio Castro Lima - 215,
resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais,
firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado
na Licitação Modalidade de Dispensa por Limite nº 53/2018, Processo n° 118, data
da homologação da licitação 29/08/18, mediante as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a contratação: CONTRATAÇÃO DE LICENÇA
DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RELOGIO PONTO, CONTEMPLANDO
A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO, MIGRAÇÃO
DE DADOS, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, PARA ANTENDER A
NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 12 (dose) meses, tendo início em 01/09/2018 e
término previsto para 01/09/19, podendo ser prorrogado por até igual período, caso
haja interesse entre as partes contratuais.
Parágrafo Único – A CONTRATADA não poderá ceder a terceiros as obrigações
oriundas deste contrato, sem prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE,
sob pena de rescisão de pleno direito, sujeitando o inadimplente às condições
previstas neste contrato.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-7.000,00-(sete
mil reais), efetuados em uma única parcela e pago em até 30 (trinta) dias do mês
subsequente ao da prestação dos serviços, e após a entrega da nota fiscal ao setor
responsável.
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, 31 de agosto de 2018.

PREFEITura DE São Jorge do Patrocínio
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PORTARIA N°. 315/2018 de 30 de agosto de 2018
CONCEDE AUXILIO DOENÇA e dá outras providências
O P e e o Mun pa de São o ge do Pa o n o E ado do Pa aná no u o
de ua a bu õe ega
RESOLVE
A 1
CONCEDER Bene o de Au o Doen a em on onân a om
a Le Mun pa n 1005 2005 em a o da Se do a Pub a S a S LV A
CORAC N DO NASC MENTO COLONELL b a e a po ado a do RG n
8 825 765 0 SSP PR o upan e do Ca go de P o men o E e o de Agen e
Comun á o de Saúde pad ão GAM a e
on an e do quad o p óp o
de a mun pa dade pe o qua en on a e o ada na egu n e Fun ona
P og amá a Ó gão 07 – Se e a a de Saúde Un dade O amen á a
03 – Fundo Mun pa de Saúde A dade 2 132 – Manu en ão e En a go
do P og ama Agen e Comun á o de Saúde endo em
a a e ado
méd o omp o ando a ne e dade de a a amen o da Se do a pa a
a amen o de aúde po um pe odo de 30
na da
on ado a pa
de 14 08 2018 endo que o p me o 15 qu n e d a eu en men o
e ão u eado pe o Mun p o de São o ge do Pa o n o
ando a pa
do d a 29 de ago o de 2018 a a go do Fundo de P e dên a de São o ge
do Pa o n o – SERV PREV on o me A e ado Méd o de endo na da a de
13 de e emb o de 2018 ap e en a e no o a de aba ho a m de e oma
a a dade abo a no ma do eu a go ou ap e en a do umen o
e pe
o on a ando o e o no ao aba ho
A 2 E a Po a a en a em go na da a de ua pub a ão
OSÉ CARLOS BARALD
P e e o Mun pa

b6

www.ilustrado.com.br

UMUARAMA, sábado, 1º de setembro DE 2018

Umuarama Ilustrado

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

municipio de pérola

Estado do Paraná

ANEXO III.
Integrante do Concurso Público de Nº 001/2018.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
LÍNGUA PORTUGUESA.
Para os Cargos Públicos - Referentes em Nível de Terceiro Grau.
Figuras de linguagem; Fonemas; Encontros vocálicos; Ortografia; Acentuação gráfica; Divisão silábica; Crase;
Palavras homônimas e parônimas; Emprego dos porquês; Estrutura e formação das palavras; Substantivo; Adjetivo;
Pronome; Verbo; Numeral; Conjunção; Advérbio; Pontuação; Análise sintática: Termos essenciais da oração (sujeito,
predicado, predicação verbal, classificação dos verbos quanto à predicação e predicativo); Termos integrantes da
oração (objeto direto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, objeto indireto, agente da passiva e
complemento nominal); Termos acessórios da oração (adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo);
Concordância verbal; Concordância nominal; Emprego das palavras “que, se e como”; Orações subordinadas
substantivas, adverbiais e adjetivas; Orações coordenadas sindéticas e assindéticas.
Para os Cargos Públicos – Referentes em Nível de Ensino Médio, Professor 20 horas e Professor de Educação
Infantil 40 horas.
Figuras de linguagem; Fonemas; Encontros vocálicos; Ortografia; Acentuação gráfica; Divisão silábica; Crase;
Palavras homônimas e parônimas; Emprego dos porquês; Estrutura e formação das palavras; Substantivo; Adjetivo;
Pronome; Verbo; Numeral; Conjunção; Advérbio; Pontuação; Análise sintática: Termos essenciais da oração (sujeito,
predicado, predicação verbal, classificação dos verbos quanto à predicação e predicativo); Termos integrantes da
oração (objeto direto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, objeto indireto, agente da passiva e
complemento nominal); Termos acessórios da oração (adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo);
Concordância verbal; Concordância nominal; Emprego das palavras “que, se e como”; Orações subordinadas
substantivas, adverbiais e adjetivas; Orações coordenadas sindéticas e assindéticas.
Para os Cargos Públicos - Referentes em Nível de Ensino Fundamental Completo e Incompleto.
Palavras homônimas e parônimas; Encontros vocálicos; Encontros consonantais; Divisão silábica; Acentuação
gráfica; Ortografia; Estrutura e formação das palavras; Verbo; Substantivo; Adjetivo; Pronome; Conjunção; Advérbio;
Numeral; Pontuação; Sujeito e suas classificações; Predicação verbal; Aposto; Vocativo; Concordância verbal e
nominal; Orações coordenadas sindéticas e assindéticas; Verbos transitivos e intransitivos.
MATEMÁTICA.
Para os Cargos Públicos em Nível de Terceiro Grau.
Números naturais; Números inteiros; Números fracionários; Números decimais; Números racionais; Números
irracionais; Números reais; Múltiplos e divisores; Potenciação e radiciação; Propriedades dos radicais; Monômio e
polinômio; Produtos notáveis; Equações e inequações do 1.º e 2º graus; Sistema de equações do 1.º e 2º graus;
Equação do 2.º grau; Equação irracional; Equação biquadrada; Teorema de Pitágoras; Razão e proporção; Regra
de três simples e composta; Medidas de massa; Sistema monetário; Medidas de comprimento; Medidas de tempo;
Medidas de área; Medidas de volume; Medidas de ângulos; Medidas de temperatura; Trigonometria (relações
métricas no triângulo retângulo e trigonometria no triângulo retângulo); Funções trigonométricas; Geometria plana
(ponto, reta, plano, semirreta e segmento de reta); Geometria; Polígonos, corpos redondos; Triângulos
semelhantes; Paralelismo e perpendicularismo; Teorema de Talles; Geometria espacial (sólidos geométricos e suas
planificações); Geometria analítica (sistema de coordenadas cartesianas); Equação da reta e da circunferência;
Noções Básicas de Estatística: dados, tabelas, gráficos e medidas de dispersão; Porcentagem; Juros simples e juros
compostos; Funções linear, quadrática, exponencial e logarítmica; Equações exponenciais e logarítmicas; Matrizes;
Determinantes; Análise combinatória; Binômio de Newton; Equações polinomiais; Equação algébrica; Progressão
Aritmética e Progressão Geométrica (P. A. e P.G.) e Números complexos.
Para os Cargos Públicos – Referentes em Nível de Ensino Médio, Professor 20 horas e Professor de Educação
Infantil 40 horas.
Números naturais; Números inteiros; Números fracionários; Números decimais; Números racionais; Números
irracionais; Números reais; Múltiplos e divisores; Potenciação e radiciação; Propriedades dos radicais; Monômio
e polinômio; Produtos notáveis; Equação e inequações do 1.º grau; Sistema de equações do 1.º grau; Equação
do 2.º grau; Equação irracional; Equação biquadrada; Teorema de Pitágoras; Razão e proporção; Regra de três
simples e composta; Sistema monetário; Medidas de comprimento; Medidas de massa; Medidas de tempo; Medidas
de área; Medidas de volume; Medidas de ângulos; Medidas de temperatura; Trigonometria (relações métricas no
triângulo retângulo e trigonometria no triângulo retângulo); Funções trigonométricas; Geometria plana (ponto, reta,
plano, semirreta e segmento de reta); Polígonos, corpos redondos; Triângulos semelhantes; Paralelismo e
perpendicularismo; Teorema de Talles; Geometria espacial (sólidos geométricos e suas planificações); Geometria
analítica (sistema de coordenadas cartesianas; Noções de geometria analítica utilizando o sistema de coordenadas
cartesianas); Noções Básicas de Estatística: dados, tabelas, gráficos e medidas de dispersão; Porcentagem;
Juros simples e juros compostos; Funções linear, quadrática, exponencial e logarítmica; Equações exponenciais e
logarítmicas; Matrizes; Determinantes; Análise combinatória; Binômio de Newton; Polinômios; Equações algébricas;
Progressão Aritmética e progressão Geométrica (P. A. e P.G.) e Números complexos.
Para os Cargos Públicos em Nível de Ensino Médio.
Números naturais; Números inteiros; Números fracionários; Números decimais; Números racionais; Números
irracionais; Números reais; Múltiplos e divisores; Potenciação e radiciação; Propriedades dos radicais; Monômio
e polinômio; Produtos notáveis; Equação e inequação do 1.º grau; Sistema de equações do 1.º grau; Equação
do 2.º grau; Equação irracional; Equação biquadrada; Teorema de Pitágoras; Razão e proporção; Regra de três
simples e composta; Sistema monetário; Medidas de comprimento; Medidas de massa; Medidas de tempo; Medidas
de área; Medidas de volume; Medidas de ângulos; Medidas de temperatura; Trigonometria (relações métricas no
triângulo retângulo e trigonometria no triângulo retângulo); Funções trigonométricas; Geometria plana (ponto, reta,
plano, semirreta e segmento de reta); Polígonos, corpos redondos; Triângulos semelhantes; Paralelismo e
perpendicularismo; Teorema de Talles; Geometria espacial (sólidos geométricos e suas planificações); Geometria
analítica (sistema de coordenadas cartesianas; Noções de geometria analítica utilizando o sistema de coordenadas
cartesianas); Noções Básicas de Estatística: dados, tabelas e gráficos; Porcentagem; Juros simples e juros
compostos; Funções: linear, quadrática, exponencial e logarítmica; Equações exponenciais e logarítmicas; Matrizes;
Determinantes; Análise combinatória; Binômio de Newton; Polinômios; Equações algébricas; Progressão Aritmética e
Progressão Geométrica (P. A. e P.G.) e Números complexos.
Para os Cargos Públicos em Nível de Ensino Fundamental Completo e Incompleto.
Operações com números naturais; Operações com frações; Operações com números decimais; Área e perímetro
das figuras planas; Porcentagem; Sistema Métrico Decimal; Medidas de capacidade; Medidas de massa; Medidas
de tempo; Medidas de temperatura; Juros simples e Equação do 1º grau: Resolução de equações e de problemas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
01- AGENTE ADMINISTRATIVO.
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos:
Constituição da República Federativa do Brasil, 1.988 e suas emendas;
Constituição do Estado do Paraná e suas emendas;
Estatuto dos Servidores Públicos do Município - Quadro Geral;
Lei Orgânica do Município;
Lei Nº. 8.666/1993 e suas alterações;
Lei Nº 10.520 de 17/07/2002 Pregão;
Decreto Federal Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Registro de Preços;
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.
Lei N° 8.429, de 02 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa);
Lei Complementar Nº 101/00 de 04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;
Lei Complementar Nº. 95 de 26 de fevereiro de 1998;
Manual de Redação da Presidência da República.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto Nº 1.171, de 22 de junho
de 1994, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm;
• Ato Administrativo: Conceito, requisitos, atributos, classificação, invalidação e revogação, Auto executoriedade,
Ato simples, complexo e composto; Licitações: Modalidades, tipos princípios, Licitação dispensada, dispensável
e inexigível ; Servidor Público: direitos e deveres individuais e coletivos; Contratos Administrativos: Idéia central
sobre contrato, formalização e execução; Funções e competências privativas do Prefeito e da Câmara Municipal;
Conhecimentos básicos sobre Processo Administrativo; Direitos e deveres; Ética e Cidadania; Noções em arquivos
e protocolos, noções de atendimento ao público e telefone; Redigir ofício, portarias, decretos, edital, resolução,
comunicação interna, protocolo, cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos.
INFORMÁTICA.
• Hardware:
• - Função dos principais dispositivos internos;
• - Periféricos;
• - Configuração de dispositivos.
• Sistema Operacional Microsoft Windows:
• - Configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle);
• - Organização de pastas e arquivos;
• - Operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear);
• - Mapeamento de unidades de rede.
• Editor de Textos Microsoft Word:
• - Criação, edição, formatação e impressão;
• - Criação e manipulação de tabelas;
• - Inserção e formatação de gráficos e figuras;
• - Geração de mala direta.
• Planilha Eletrônica Microsoft Excel:
• - Criação, edição, formatação e impressão;
• - Utilização de fórmulas e funções;
• - Geração de gráficos;
• - Classificação e organização de dados.
• Internet:
• - Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail);
• - Recursos de sites de busca;
• - Certificação digital;
• - Infraestrutura;
• - Protocolos.
02- AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos:
1.Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 e Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990; 2. Noções básicas do
Sistema Único de Saúde, Vigilância Epidemiologia, Vigilância Ambiental e epidemiologia; 3. Legislação e políticas
nacionais; 4. Lei nº 11.350, de 05/10/2006, que dispõem sobre as atividades de Agente Comunitário de Saúde e
de Agente de Combate às Endemias; 5. Saúde pública e saneamento básico; 6. Saúde ambiental (abastecimento
de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem, controle de artrópodes, alimento, proteção ambiental,
poluição, higiene ambiental); 7. Controle social; 8. Visita domiciliar, 9. Transmissão de agentes infecciosos e medidas
preventivas; 10. Doenças ambientais provocadas por vetores e meios de controle; 11. Zoonoses; 12. Equipamentos de
proteção individual; 13. Doenças de notificação compulsória; 14. Endemias e epidemias;15. Dengue, Esquistossomose,
Leishmaniose, Leptospirose: definição, agente causador, sinais e sintomas, modo de transmissão, períodos de
incubação e transmissibilidade, diagnóstico, tratamento, biologia e hábitos do vetor; 16. Animais Peçonhentos; 17.
Epidemiologia; 18. Processo saúde doença e seus determinantes/condicionantes; 18. Noções de ética e cidadania;
19. Promoção de saúde; 20. Prevenção de doenças; 21.Trabalho em equipe; 22. Mapeamento e territorialização; 23.
Noções de vigilância em saúde; 24. Visitas domiciliares e aos pontos estratégicos: fiscalização para a promoção e
preservação da saúde da comunidade, papel do agente na educação ambiental e saúde da população; 25. Política
Nacional de Atenção Básica – PNAB.
INFORMÁTICA.
• Hardware:
• - Função dos principais dispositivos internos;
• - Periféricos;
• - Configuração de dispositivos.
• Sistema Operacional Microsoft Windows:
• - Configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle);
• - Organização de pastas e arquivos;
• - Operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear);
• - Mapeamento de unidades de rede.
• Editor de Textos Microsoft Word:
• - Criação, edição, formatação e impressão;
• - Criação e manipulação de tabelas;
• - Inserção e formatação de gráficos e figuras;
• - Geração de mala direta.
• Planilha Eletrônica Microsoft Excel:
• - Criação, edição, formatação e impressão;
• - Utilização de fórmulas e funções;
• - Geração de gráficos;
• - Classificação e organização de dados.
• Internet:
• - Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail);
• - Recursos de sites de busca;
• - Certificação digital;
• - Infraestrutura;
• - Protocolos.
03- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos:
1.Legislação e Políticas de Saúde Pública. 2. Programa Saúde da Família. 3. Política Nacional de Atenção Básica –
PNAB. 4. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. 5. Trabalho em equipe e noções de ética e cidadania. 6.
Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento básico. 7. Noções básicas de saúde pública: Ações
de Saúde da Criança, do Adolescente, do Homem, da Mulher e do Idoso. 8. Saúde mental. 9. Atenção à pessoa com
deficiência. 10. Violência familiar. 11. Doenças transmitidas por vetores, insetos, moluscos, etc. 12. Princípios básicos
de Legislação de Saúde Pública. 13. Acolhimento à demanda espontânea. 14. Grupos Educativos. 15. Vulnerabilidade
Social. 16. Visita Domiciliar. 17. Doenças de notificação compulsória. 18. Calendário Básico de Vacinação da criança,
adolescente, adultos e idosos. 19. Aleitamento materno. 20. Alimentação saudável. 21. Sistemas nacionais de
Informação. 22. Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde.
INFORMÁTICA.
• Hardware:
• - Função dos principais dispositivos internos;
• - Periféricos;
• - Configuração de dispositivos.
• Sistema Operacional Microsoft Windows:
• - Configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle);
• - Organização de pastas e arquivos;
• - Operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear);
• - Mapeamento de unidades de rede.
• Editor de Textos Microsoft Word:
• - Criação, edição, formatação e impressão;
• - Criação e manipulação de tabelas;
• - Inserção e formatação de gráficos e figuras;
• - Geração de mala direta.
• Planilha Eletrônica Microsoft Excel:
• - Criação, edição, formatação e impressão;
• - Utilização de fórmulas e funções;
• - Geração de gráficos;
• - Classificação e organização de dados.
• Internet:
• - Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail);
• - Recursos de sites de busca;
• - Certificação digital;
• - Infraestrutura;
• - Protocolos.
04- ENFERMEIRO.
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos:
Lei do exercício profissional; Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; Ética e Bioética; Legislação em
Enfermagem; Entidades de Classe em Enfermagem; Enfermagem Médico-Cirúrgico; Administração em enfermagem;
Preparo e administração de medicamentos em enfermagem; Processo de trabalho: consultas, supervisão,

PREFEITura municipal de tapejara

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 270 DE 31 DE AGOSTO DE 2018
Concede Aposentadoria Voluntária por Idade.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições, que lhe confere o art. 71, inciso VI e IX, da Lei
Orgânica do Município e considerando o Parecer Jurídico n.º 014 de 31 de agosto de 2018,
RESOLVE:
Art. 1o Conceder aposentadoria Voluntária por idade, com proventos proporcionais, a servidora JOANA DONIZETE
SILVA MOTTA, matrícula n.º 14559 portadora do CPF/MF n.º 901.117.619-72, ocupante do cargo de Zeladora
do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Tapejara, com fundamento no Art. 40º, § 1º, III, “b” da Emenda
Constitucional n.º 41, do dia 19 de dezembro de 2003.
Art. 2o O valor do provento de aposentadoria será de R$ 401,41 (Quatrocentos e um reais e quarenta e um centavos),
devendo este valor ser complementado para assegurar a percepção de um salário mínimo vigente de R$ 954,00
(Novecentos e cinquenta e quatro reais), sendo que a forma de reajuste será sem paridade, de acordo com o Art. 40,
§ 8º da Constituição Federal.
Art. 3o Fica declarado vago um cargo de Zeladora de provimento efetivo, do que trata o Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração dos servidores do Magistério público municipal.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 31 de agosto de 2018. 					
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITura municipal de terra roxa

Estado do Paraná
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 143/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2018
Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TERRA ROXA.
Contratado: VALDECIR FONSECA.
Objeto: LOCAÇÃO DE UM BARRACÃO, LOCALIZADO NA CHÁCARA Nº 162, DA GLEBA Nº 01, COLÔNIA “C”,
SERRA MARACAJÚ, MUNICÍPIO E COMARCA DE TERRA ROXA-PR, DE APROXIMADAMENTE 200 METROS,
AMBIENTE EM ALVENARIA, LIMPO E AREJADO PARA O RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DOADOS PELO
INSTITUTO DAS ÁGUAS PARA O BARRACÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E TAMBÉM SERVIRÁ DE DEPOSITO
PARA PNEUS QUE POSTERIORMENTE SERÃO ENCAMINHADOS PARA RECICLAGEM, conforme especificações
no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 143/2018, MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2018.
Valor: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais mensais), perfazendo um valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Fundamentação Legal: LEI 8.666/93, Art. 24, X.
Terra Roxa, 31 de Agosto de 2018.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITura municipal de terra roxa

Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 118/2018, MODALIDADE: PREGÃO Nº 68/2018
Tendo em vista a decisão proferida pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada através do Portaria nº 11602/2018
Homologo:
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedores da licitação, objeto do Processo
Licitatório 118/2018, Modalidade: PREGÃO Nº 68/2018, os participantes:
Vencedores
Nome
Itens
4 AMIGOS FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA - ME
12, 13, 14, 15, 16, 17
R$21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais)
D. A. GARCIA TRINDADE
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
R$24.320,00 (vinte e quatro mil e trezentos e vinte reais)
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

gerenciamento, educação permanente e trabalho em equipe; Processo de Enfermagem e Sistematização da
Assistência de Enfermagem; Visita e cuidado domiciliar; Prevenção e controle de infecção hospitalar e ambulatorial;
Reprocessamento de materiais; Programa Nacional de Imunização; Técnicas e procedimentos de enfermagem;
Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento, doenças prevalentes da infância; Saúde da mulher: saúde sexual,
reprodutiva e materna, gestação, parto e puerpério, prevenção do câncer de colo do útero e mama, menopausa; Saúde
do idoso: incapacidade cognitiva, imobilidade, incontinências, instabilidade postural; Saúde do Homem; Assistência de
enfermagem a criança, adolescente, adulto e idoso em urgências e emergências, patologias e distúrbio do aparelho
digestivo, pulmonar, cardiovascular, hematológico, endócrino, neurológico, urinário, renal, ginecológico e respiratório;
Doenças de notificação compulsória; Política Nacional de Atenção às Urgências; Primeiros socorros; Risco ocupacional
relacionado à exposição de agentes biológicos; Materiais e equipamentos para urgência e emergência; Triagem e
classificação de risco; Assistência de enfermagem na infusão de drogas nas urgências e emergências; Suporte básico
e avançado de vida; Assistência de enfermagem no transporte de pacientes críticos; Assistência de enfermagem em
acidentes com múltiplas vítimas; Assistência de enfermagem nas urgências traumáticas na criança, adolescente,
adulto e gestante; Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, afogamento, parada cardíaca associada ao
trauma, choque elétrico e eletrocussão, emergências cardiotoxicológicas; Assistência de enfermagem em obstetrícia:
trabalho de parto normal e apresentação distócica, emergências obstétricas. Assistência de enfermagem às vítimas de
violência sexual; Assistência de enfermagem ao recém-nascido; Intoxicações exógenas; Psiquiatria e Saúde Mental
em Enfermagem: assistência de enfermagem, patologias e urgência e emergência psiquiátrica; Reforma Psiquiátrica/
Novo modelo assistencial/reabilitação psicossocial; Assistência de enfermagem nas injúrias ambientais: queimaduras,
acidentes ofídicos, picadas de insetos, aranhas e escorpiões, acidentes provocados por animais aquáticos
peçonhentos e traumatizantes; Políticas e legislação do SUS e Estratégia Saúde da Família; Política Nacional de
Humanização – Humaniza SUS; Pacto pela Saúde 2006; Norma regulamentadora 6 e 32; Lei Nº 8.142 de 28 de
dezembro de 1990; Lei 8.080/90 de 19 de setembro de 1990; Cadernos de Atenção Básica; Normas do Ministério
da Saúde para atuação no: programa nacional de imunizações, programas da mulher, da criança, do adolescente,
do idoso, para DST e AIDS, para hanseníase, hipertensão e diabetes; Vigilância em saúde; Indicadores de saúde;
Sistemas de Informação em Saúde; Papel do enfermeiro no processo de educação em saúde: importância, métodos,
atuação, resultados; Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; Política Nacional de Atenção Básica.
05- ENGENHEIRO CIVIL.
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos:
1) ELEMENTOS DAS EDIFICAÇÕES:
- Alvenaria, cobertura, vedações verticais e acabamentos;
2) PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES:
- Obras de Infraestrutura, aterros e supra estrutura;
3) IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS:
- Locação de obras, escavações, aterros, obras de contenção e controle de águas superficiais, Topografia;
4) PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS:
- Instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais, prevenção contra incêndio e elétricas;
5) PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO:
- Dimensionamento de elementos estruturais de acordo com a NBR 6118/2014;
6) PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA:
- Dimensionamento de elementos estruturais de acordo com a NBR 7190/1997.
7) PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO:
- Dimensionamento de elementos estruturais de acordo com as normas NBR 14762/2010 e NBR 8800/2008
8) PLANEJAMENTO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS:
- Elaboração de memoriais descritivos, orçamentos, medições e cronogramas;
9) LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA LICITAÇÕES:
- Lei de licitações e contrato administrativo nº 8666/1993:
10) SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO:
- Normas Regulamentadoras - NRs
11) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:
- Agregados, Aglomerantes, Aditivos, Tintas, Vidros, Aço e Madeira.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118. Projeto de estruturas de concreto – Procedimento.
Rio de Janeiro, 2014, 238p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7190. Projeto de estruturas de madeira. Rio de Janeiro,
1997, 107p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14762
Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio. Rio de Janeiro, 2010, 87p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8800
Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. Rio de Janeiro, 2008, 237p.
BOTELHO, M.H.C.; MARCHETTI, O. Concreto Armado eu te amo. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 3a Edição,
2002, 423p.
LEONHARDT, F; MÖNNIG, E. Construções de Concreto. Editora Interciência, Vls. 1 a 6 - Rio de Janeiro – 1981.
FUSCO, P.B. Técnica de armar estruturas de concreto. São Paulo: Pini, 1995.
ADAMS, C.; CHING, Francis D.K. Técnicas de Construção Ilustradas Bookman Companhia Ed (2001).
AZEREDO, H. A. O Edifício e seu acabamento. Ed. Edgard Blucher Ltda. 1987.
AZEREDO, H. A. O Edifício até sua cobertura. Ed. Edgard Blucher Ltda. 1997.
BORGES, R. S.; BORGES, W. L. Instalações prediais hidráulico-sanitárias e de Gás. Editora Pini. 1992.
HIRSCHFELD, H. A Construção Civil e a Qualidade. Atlas (1996).
HIRSCHFELD, H. Construção Civil Fundamental. Atlas (2000).
MASSAD, F. Obras de Terra - Curso Básico de Geotécnica. Oficina de Textos. 2003.
MESEGUER, A. G. Controle e Garantia da Qualidade na Construção. Pro Editores (1991).
SOUZA, R.; MEKBEKIAN, G. A Qualidade na Aquisição de Materiais e Execução de Obras. SEBRAE – SINDUSCON
SP Centro de Tecnologia de Edificações. Ed. Pini Ltda. 1996.
SOUZA, U. E. L. Projeto e Implantação do Canteiro. Rosa Editora Ltda. 2008.
Normas Regulamentadoras.
CIMINO, R. Planejar para construir. São Paulo, Editora PINI, 1987.
GOLDMAN, P. Introdução ao planejamento e controle de custos na construção civil. 2ª edição, São Paulo, Editora
PINI, 1986.
LIMMER, C.V. Planejamento, orçamento e controle de projetos e obras. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos,
Editora S.A., 1997.
MACINTYRE, A. J. Instalações Hidráulicas Prediais e Industriais. Livros Técnicos e Científicos Editora. 1996.
RIPPER, E. Manual prático de materiais de construção - Recebimento, transporte interno, estocagem, manuseio e
aplicação. 1ª edição, São Paulo, Editora PINI, 1995.
TISAKA, M. Orçamento na Construção Civil - Consultoria, projeto e execução. Editora Pini. 2006.
YAZIGI, W. A técnica de edificar. 2ª edição, São Paulo, Editora PINI/Sinduscon-sp, 1999.
06- FARMACÊUTICO.
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos.
Seleção de medicamentos, aquisição, armazenamento (estoque mínimo e estoque máximo), distribuição,
dispensação e assistência farmacêutica; Informática aplicada à farmácia; Farmacoeconomia e farmacovigilância;
Farmacologia geral: princípios gerais de farmacocinética; Princípios gerais de farmacodinâmica; Fármacos que
atuam sobre o sistema nervoso central e autonômico; Fármacos que atuam sobre o sistema cardiovascular e renal;
Fármacos que atuam sobre o trato gastrointestinal; Fármacos antimicrobianos; Fármacos analgésicos, antitérmicos
e antiinflamatórios; Fármacos contraceptivos; Farmacotécnica: elaboração de diferentes formas farmacêuticas;
Controle de qualidade da produção farmacêutica; Dispensação e acondicionamento das formulações; Fitoterapia:
plantas medicinais e fitoterápicos com atividades sobre o sistema nervoso central, gastrintestinal, cardiovascular,
respiratório e genito-urinário; Política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos; Legislação e ética profissional;
Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual (EPIs); Lei Nº. 8.080/90, que dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;
Lei Nº. 8.142/90 de 28/12/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde; Portaria Nº
344, de 12 de maio de 1998, que aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle
especial.
07- MÉDICO CLÍNICO GERAL - 20h.
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos:
Conhecimentos básicos em doenças: Cardiovasculares: hipertensão arterial, choque, insuficiência cardíaca,
arritmias, doenças reumáticas, trombose venosa; Pulmonares: bronquite, pneumonia, insuficiência respiratória,
enfisema pulmonar, neoplasia; Digestórias: diarréia, pancreatite, hepatites, gastrite, úlcera péptica, parasitoses
intestinais, doença intestinal inflamatória, tumores de cólon; Renais: infecção urinária, insuficiência renal aguda e
crônica, nefrolitíase; Hematológicas: anemias, púrpura, distúrbios de coagulação, linfoma, leucemia; Metabólicas
e endócrinas: desnutrição, obesidade, diabetes, hipotireoidismo, hipertireoidismo; Neurológicas: acidente vascular
cerebral, coma, epilepsia, cefaléia, encefalopatia, meningite; Psiquiátricas: depressão, pânico, demência, delírio,
alcoolismo, abstinência alcoólica, surto psicótico; Reumatológicas: doença reumatóide, osteoartrose, osteoporose,
gota, artrite infecciosa; Dermatológicas: escabiose, pediculose, eczema, dermatite de contato, onicomicose,
urticária; Ginecológicas: vaginite, vaginose, doença inflamatória pélvica, cade, colo uterino; Doenças sexualmente
transmissíveis; Doenças de notificação compulsória; Lei Nº. 8.080/90 de 19/09/1990 e suas alterações; Portaria Nº.
2048/GM/MS de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as urgências e emergências e Portaria Nº.
1600 de 07 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às urgências e institui a rede de atenção
às urgências no Sistema Único de Saúde (SUS).
08- MOTORISTA - CATEGORIA - “D ou E”.
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos:
1) Determinações do Código de Trânsito Brasileiro quanto a:
- Categoria de habilitação e relação com veículos conduzidos; Documentação exigida para condutor e veículo;
Sinalização viária; Infrações, crimes de trânsito e penalidades; Regras gerais de estacionamento, parada e circulação;
Legislação específica para veículos de emergência; Responsabilidades do condutor de veículo de emergência; A
responsabilidade civil e criminal do condutor e o CTB.
2) Regras de Direção Defensiva:
- Acidente evitável ou não evitável; Como ultrapassar e ser ultrapassado; O acidente de difícil identificação da causa;
Como evitar acidentes com outros veículos; Como evitar acidentes com pedestres e outros integrantes do trânsito
(motociclista, ciclista, carroceiro, skatista); A importância de ver e ser visto; A importância do comportamento seguro na
condução de veículos especializados; Comportamento seguro e comportamento de risco – diferença que pode poupar
vidas; Estado físico e mental do condutor, consequências da ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias
psicoativas.
3) Noções de Primeiros Socorros e Respeito ao Meio Ambiente:
3.1 Noções de Primeiros Socorros:
- Primeiras providências quanto à vítima de acidente, ou passageiro enfermo; Sinalização do local de acidente;
Acionamento de recursos: bombeiros, polícia, ambulância, concessionária da via e outros;
- Verificação das condições gerais de vítima de acidente ou enferma; Cuidados com a vítima ou enfermo (o que não
fazer);
3.2 Respeito ao Meio Ambiente:
- O veículo como agente poluidor do meio ambiente; Regulamentação do CONAMA sobre poluição ambiental causada
por veículos; Emissão de gases; Emissão de partículas (fumaça); Emissão sonora; Manutenção preventiva do veículo
para preservação do meio ambiente.
4) Relacionamento Interpessoal:
- Aspectos do comportamento e de segurança na condução de veículos de emergência; Comportamento solidário no
trânsito; Responsabilidade do condutor em relação aos demais atores do processo de circulação; Respeito às normas
estabelecidas para segurança no trânsito; Papel dos agentes de fiscalização de trânsito; Atendimento às diferenças
e especificidades dos usuários (pessoas portadoras de necessidades especiais, faixas etárias e outras condições);
Características dos usuários de veículos de emergência; Cuidados especiais e atenção que devem ser dispensados
aos passageiros e aos outros atores do trânsito, na condução de veículos de emergência.
5) Malha viária:
Possuir conhecimentos de toda a malha viária do Estado do Paraná.
Bibliografia:
BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro, (CTB) – Lei Nº 9.503/97 e Anexo I e II, com atualizações até 31/07/2018.
BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito, (CONTRAN): Resoluções publicadas e em vigor até
31/07/2018.
09- PROFESSOR – 20 HORAS.
01- ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.
02- LDB – Lei de Diretrizes e Base da Educação.
03- KOCHE, Vanilda Salton; MARINELLO, Adiane Fogali – Gêneros Textuais: Práticas de Leitura Escrita e Análise
Linguística, Editora Vozes, 2015.
04- ALMEIDA, Geraldo Peçanha de – A PRODUÇÃO DE TEXTOS NAS SÉRIES INICIAIS: Desenvolvendo as
competências da escrita. Wak Editora, 2006.
05- MENDONÇA, Fabiana Luzia de Rezende; SILVA, Daniele Nunes Henrique – Formação Docente e Inclusão,
Editora Appris, 2015.
06- HOFFMANN, Jussara – AVALIAR: respeitar primeiro, educar depois, Editora Mediação, 2008.
07- ZATZ, Sílvia; ZATZ, André; HALABAN, Sergio – BRINCA COMIGO! Tudo sobre brincar e os brinquedos. Marco
Zero, 2006.
10- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS.
01- ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.
02- LDB – Lei de Diretrizes e Base da Educação.
03- KISHIMOTO, Tizuko Morchida – O Jogo e a Educação Infantil. Edição Revista, Cengage Learning, 2016.
04- KOCHE, Vanilda Salton; BOFF, Odete Maria Benetti; MARINELLO, Adiane Fogali – LEITURA E PRODUÇÃO
TEXTUAL: Gêneros textuais do argumentar e expor. Editora Vozes, 2014.
05- ANGOTTI, Maristela – Educação Infantil: para que, para quem e por quê?, Editora Alínea, 2008.
06- ZATZ, Sílvia; ZATZ, André; HALABAN, Sergio – BRINCA COMIGO! Tudo sobre brincar e os brinquedos. Marco
Zero, 2006.
07- HOFFMANN, Jussara; AVALIAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA: Um Olhar Sensível e Reflexivo sobre a Criança.
11- PSICÓLOGO.
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos:
Teorias e Técnicas Psicológicas; Ética em Psicologia; Dinâmica Familiar; Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia
da Aprendizagem; Psicopatologia; Drogadição; Intervenções em saúde mental: Aconselhamento Psicológico,
Psicoterapia Breve, Clínica Ampliada; Entrevista Psicológica; Avaliação Psicológica; Documentos elaborados por
Psicólogos; Recrutamento, Seleção, Orientação, Treinamento, Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento
Profissional; Equipe Multiprofissional; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei Nº 8.069 de 13/07/1990;
Política Nacional do Idoso (PNI) Lei Nº 8.842 de 04/01/1994 e Decreto Nº 1.948 de 03/07/1996; Estatuto do Idoso – Lei
Nº 10.741 de 01/10/2003; Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei Nº 13,146 de 06/06/2015; Estatuto da Juventude
– Lei Nº. 12.852 de 05/08/2013; Lei Nº. 8.080/90 de 19/09/1990 e suas alterações.
12- TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos:
Lei do exercício profissional; Código de ética dos profissionais de enfermagem; Legislação em Enfermagem;
Fundamentos de Enfermagem; Técnicas básicas de enfermagem; Terminologias; Assistência de enfermagem nos
diferentes ciclos de vida; Saúde do adulto, da criança, da mulher, do adolescente e idoso; Processo e Sistematização
da Assistência de Enfermagem (SAE); Segurança no trabalho: acidentes, riscos ambientais, equipamentos de
proteção individual; Preparo e administração de medicamentos e oluções; Assistência de enfermagem no pré, trans
e pós-operatório; Assistência de enfermagem ao recém-nascido; Assistência de enfermagem à gestante, puérpera,
parturiente; Assistência de enfermagem à criança; Enfermagem na Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso;
Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM); Rede de frios; Programa Nacional de Imunização;
Infecção hospitalar; Resíduos de serviços de saúde; Reprocessamento de materiais: limpeza, desinfecção,
esterilização de artigos; Enfermagem em UTI e Primeiros socorros: atendimento de enfermagem ao paciente
crítico, parada cardiorrespiratória, hemorragia, fratura, ferimentos, choque, vertigens, desmaios, crise convulsiva,
queimaduras, insolação, intoxicações, mordida e picada de animais peçonhentos; Urgência e emergência; Assistência
de enfermagem e afecções clínicas dos sistemas cardiovascular, respiratório, gastrointestinal, urinário, ginecológico,
esquelético, neurológico; Fatores de risco, prevenção e assistência às neoplasias malignas; Estratégia Saúde da
Família; Doenças de notificação compulsória; Educação em saúde; Assistência integral à saúde mental; Assistência
de enfermagem em urgências psiquiátricas; Política Nacional de Saúde Mental e legislações; Redes de Saúde
Mental; Transtornos Psiquiátricos; Política Nacional de Humanização; Pacto pela Saúde 2006; Lei Nº 8.142 de 28
de dezembro de 1990; Lei 8.080/90 de 19/9/1990; Assistência de Enfermagem na prevenção e controle de doenças
infectocontagiosas, sexualmente transmissíveis e de doenças crônicas e degenerativa; Núcleo de Apoio à Saúde da
Família – NASF; Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde; Nova Política Nacional de Atenção Básica.
Este Anexo entra em vigor na data de sua publicação no Painel de Editais da Prefeitura Municipal, no Jornal
Umuarama Ilustrado “Órgão Oficial do Município” e nos Sites: www.perola.pr.gov.br e http://ruffoconcursos.com.br/
Pérola - Paraná, 31/08/2018.
Darlan Scalco
Prefeito

PREFEITura municipal de terra roxa

Estado do Paraná
Termo de Adjudicação
Processo n°: 118/2018
Licitação n°: 68/2018
Modalidade: 6 – Pregão
Objeto: CONTRATAÇÃO, EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA CREDENCIADA PELO DETRAN/PR PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE VEICULAR E FORNECIMENTO DE PLACAS PARA VEÍCULOS
VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA MUNICIPAL.
Ultrapassada a fase de habilitação deste pregão, e considerando o fato de que os representantes legais presentes à
sessão pública não manifestaram interesse em recorrer do resultado deste pregão, adjudico o seu objeto às seguintes
licitantes:
Vencedores
Nome
Itens
4 AMIGOS FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA - ME
12, 13, 14, 15, 16, 17
R$21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais)
D. A. GARCIA TRINDADE
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
R$24.320,00 (vinte e quatro mil e trezentos e vinte reais)
Destarte, com fulcro no art. 38, inc. VII, da Lei n°. 8.666/93, submetemos os presentes autos, nele incluídos estas
informações à apreciação da Autoridade Competente para que decida a respeito da homologação deste procedimento
licitatório.
É o parecer, s.m.j.
Terra Roxa, PR, 31 de agosto de 2018.
MARIA JANETE TEIXEIRA DA SILVA NABAO
Pregoeira

PREFEITura municipal de terra roxa

Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO Nº 173/2018
NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 68/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2018
DATA CONTRATO: 31 de agosto de 2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço Avenida Presidente
Costa e Silva, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito
municipal Sr. ALTAIR DONIZETE DE PADUA, portador do CI/RG nº 3.133.647-3, CPF/MF nº 391.385.77968.
CONTRATADO: D. A. GARCIA TRINDADE, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº
31.150.523/0001-48, neste ato representada pela sua proprietária a Sra. DANIELA ALEXANDRA GARCIA
TRINDADE, Administradora, portadora do RG/CI nº 6.179.654-1 e no CPF/MF nº 021.306.169-41, com
endereço à Avenida Presidente Costa e Silva, 71, Centro, CEP 85.990-000, Terra Roxa - PR.
OBJETO: CONTRATAÇÃO, EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA CREDENCIADA PELO DETRAN/PR
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE VEICULAR E FORNECIMENTO DE PLACAS
PARA VEÍCULOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA MUNICIPAL.
VALOR: Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$
24.320,00 (vinte e quatro mil e trezentos e vinte reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64
parágrafo 2º, referente aos itens nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
EXECUÇÃO: Prazo para execução do contrato será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem
de Serviço.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do CONTRATO é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2018
Processo: n.º 98/2018. Pregão Presencial nº 49/2018. Objeto: Registro de Preços, para contratação de empresa
para prestação de serviços de monitoramento, manutenção, pronto atendimento tático e instalação de
sistema de alarme, instalação de sistema de câmeras e manutenção em diversos prédios públicos do Município
de Pérola, Estado do Paraná.. Assinatura da Ata: 31/08/18. Vigência: 12 meses a partir de 01/09/2018.
Empresa classificada em 1° lugar: INVIOLAVEL PALOTINA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº. 05.426.381/0001-99, estabelecida na Rod. PR 182, Km 271, sala 09 e 15, centro, CEP:
85.950-000, na cidade de Palotina, Estado do Paraná, conforme especificações, condições e preços registrados
constantes abaixo:
LOTE 01 – SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES
Valor
Máximo
Lote Item Qtde Unid Marca
Discriminação
Valor Total
Unitário
Serviços
de
Monitoramento,
Manutenção,
Pronto
Atendimento
Tático e Instalação de sistema de alarme
junto aos Prédios Públicos do Município
– equipamentos mínimos à serem
instalados por local a título de
Comodato/Locação: 01 central de
1
1
12 Mês Inviolável
7.920,00
95.040,00
alarme monitorada com comunicação
via telefone, internet, GpRs e rádio; 01
bateria 12V 7ª; 01 Sirene 120 DBI; 01
Rádio Full Id para comunicação; 01
Protetor de rede elétrica; 01 Teclado
para central de alarme; 08 sensores IVP;
200 Metros de cabos CCI 4X50.
TOTAL DO LOTE - 01
95.040,00
LOTE 02 – SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS
Lote Item

2

1

Qtde Unid

12

Marca

Discriminação

Comodato/Locação - Fornecimento de
equipamentos, Instalação de Sistema de
câmeras, monitoramento e manutenção
junto aos prédios públicos do Município
de Pérola. (01-Locais menores Equipamentos mínimos à serem
instalador por local:
04 Unidades - Câmera VHD 1120D IR
Mês Inviolável
20M 4X1 2,6mm.
04 Unidades – Câmera VHD 1120B IR
20M 4X1 2,6mm.
01 Unidade – Fonte de alimentação 12v
15A.
400 Metros – Cabo Coaxial RF 4mm
Flexível 80% + Bipolar Ext.
01 Unidade: Monitor 18,5 Polegadas LCD

Valor
Máximo
Unitário

2.520,00

Valor Total

30.240,00

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

01 Unidade: Rack 3U X 330mm Preto.
01 Unidade: Nobreak XNB 720VA –
120V.
01 Unidade: DVR 08 Canais MHDX 1008
5X1 com HD 2TB.
Quantos forem necessários: Conectores
BNC Macho com Borne/Plug P4 Macho
com Borne.
Manutenção: compreende gravação de
vídeo, voltar gravação, reconfiguração
do sistema, mudança de câmera de
local, limpeza de lente e reposição de
equipamentos com defeito.
"Comodato/Locação - Fornecimento de
equipamentos, Instalação de Sistema de
câmeras e manutenção junto aos
prédios públicos do Município de Pérola.
(02-Locais maiores - Equipamentos
mínimos à serem instalador por local:
08 Unidades - Câmera VHD 1120D IR
20M 4X1 2,6mm.
08 Unidades – Câmera VHD 1120B IR
20M 4X1 2,6mm.
01 Unidade – Fonte de alimentação 12v
15A.
800 Metros – Cabo Coaxial RF 4mm
Flexível 80% + Bipolar Ext.
2
2
12 Mês Inviolável 01 Unidade: Monitor 18,5 Polegadas LCD 10.950,00 131.400,00
LED Widescreen.
01 Unidade: Rack 3U X 330mm Preto.
01 Unidade: Nobreak XNB 720VA –
120V.
01 Unidade: DVR 16 Canais MHDX 1016
5X1 com HD 3TB.
Quantos forem necessários: Conectores
BNC Macho com Borne/Plug P4 Macho
com Borne.
Manutenção: compreende gravação de
vídeo, voltar gravação, reconfiguração
do sistema, mudança de câmera de
local, limpeza de lente e reposição de
equipamentos com defeito.
TOTAL DO LOTE - 02
161.640,00
VALOR TOTAL DA ATA = R$256.680,00 (Duzentos e cinquenta e seis mil seiscentos e oitenta reais).

JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.
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Estado do Paraná
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 20/2018
A Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio, através do Departamento de Recursos Humanos,
Considerando que a Servidora Pública Sra. Marli Aparecida Manieri Mendonça, detentora de Cargo de Provimento
Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, solicitou espontaneamente exoneração do cargo que ocupa nesta Prefeitura
para vigorar a partir 29 de julho de 2018.
CONVOCA candidatos abaixo arrolados para no prazo de 5 (cinco) dias úteis apresentarem manifesto sobre
a aceitação da vaga fruto desta convocação e consequente realização do exame médico admissional e prendido
atestado médico de saúde física e mental, expedido por médico do trabalho, cujo local e data da realização dos exames
estará disponível no Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal e no endereço eletrônico: http://
www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/41/310818151946_edital_de_convocacao_n_202018_pdf.pdf
. Poderá no ato da consulta o médico solicitar exames complementares a fim de sustentar a emissão do Atestado
Médico de Saúde Ocupacional solicitado. Os exames poderão ser realizados a partir do dia 03 de setembro de 2018,
conforme requisito estatuído no art. 4º, do Edital 001/2014, do Regulamento Geral de Concurso Público para cargos
de provimento efetivo, conforme segue:
Ordem de Classificação:
Nome:
Cargo:
Inscrição:
017
SILVIA APARECIDA CORREA FANTI
Auxiliar de Serviços Gerais
455
Além do atestado de saúde, os candidatos no período máximo de 30 (trinta) dias da data da publicação deste Edital,
deverão providenciar os documentos necessários previstos no art. 4º do Edital nº. 001/2014, e observar as disposições
contidas no art. 2º do mesmo edital, os quais deverão ser encaminhados ao Departamento de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio para averiguação e ato de posse, após esse prazo o candidato
será considerado desistente.
Do art. 4º do Edital nº. 001/2014.
4.1. São condições e requisitos básicos para ingresso no Serviço Público da Prefeitura Municipal, os quais deverão
ser exigidos no ato da convocação e exibidos até o ato da posse e na falta de comprovação, será impedida a posse
do candidato.
4.1.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo
Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos
da Constituição Federal;
4.1.2. Ter completado dezoito anos de idade, até a data da nomeação;
4.1.3. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
4.1.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais;
4.1.5. Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
4.1.6. Estar em dia com suas obrigações junto à Receita Federal;
4.1.7. Ter sido aprovado previamente neste Concurso Público;
4.1.8. Possuir aptidão física e mental compatíveis com o exercício do cargo público, aferidas nos exames clínicos
admissionais;
4.1.9. Possuir o nível de escolaridade exigido e, nos casos de Cargos que exijam Curso Superior e/ou Curso Técnico,
possuir e apresentar Diploma com registro no MEC e na entidade de classe, quando for o caso;
4.1.10. Não possuir condenação em processo administrativo ou judicial transitado em julgado e nem ter sido demitido
a bem do serviço público;
4.1.11. Declarar no ato da inscrição que conhece as exigências deste Edital;
4.1.12. Ler na íntegra o Edital e seus Anexos;
4.2. O candidato no ato de sua convocação, ao Cargo Público que está sendo exigido a “CNH”, deverá apresentar
certidão que comprove não possuir mais que 10 (dez) pontos na sua “CNH” “Carteira Nacional de Habilitação”.
4.3. O candidato que, no ato da convocação, apresentar mais que 10 (dez) pontos na sua CNH, não será
desclassificado do Concurso Público, poderá requerer o deslocamento para o final da lista de classificados, podendo
ser convocado novamente, respeitando a ordem de classificação e a exigência do item anterior.
4.4. Será exigida, no ato da convocação, a certidão negativa de antecedentes criminais fornecida pelo cartório do
distribuidor do fórum, onde o candidato residiu e exerceu suas atividades profissionais nos últimos 05 (cinco) anos,
com comprovação de endereço.
4.5. O candidato aprovado no Concurso Público e convocado através de Edital terá 05 (cinco) dias úteis para se
manifestar sobre a aceitação ou não do cargo público e sua apresentação deverá ocorrer no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, após o candidato ter se manifestado sobre a aceitação do cargo público.
4.6. A relação de documentos, certidões, exames médicos e outros requisitos inerentes ao cargo público, serão
exigidos na convocação e exibidos até a nomeação.
4.7. O candidato aprovado neste Concurso Público, e quando de sua nomeação, para o Cargo Público de provimento
efetivo por prazo indeterminado, ao entrar em exercício, será submetido a estágio probatório por prazo de 36 (trinta
e seis) meses, no qual ocorrerá avaliação do cargo público, idoneidade moral, assiduidade, pontualidade, disciplina,
eficiência, capacidade de iniciativa e responsabilidade.
4.8. Não serão fornecidos aos candidatos atestados, certificados ou certidões relativas à classificação
das notas, de candidatos aprovados e reprovados, valendo para tal fim os resultados publicados nos Sites da RUFFO
e da Prefeitura Municipal e no Painel de Editais da Prefeitura Municipal e publicado no Órgão Oficial do Município,
Jornal Umuarama Ilustrado.
4.9. O candidato não poderá estar recebendo proventos de aposentadoria de cargo público e/ou emprego da função
pública, ressalvados os cargos públicos acumuláveis na atividade, previstos na Constituição Federal.
4.10. Ao candidato aprovado e classificado neste Concurso Público, quando da sua convocação, será facultado o
pedido de deslocamento mediante requerimento do candidato para o final da ordem de classificação, respeitando
apenas 03 (três) chamadas. Se o candidato for convocado pela terceira vez e não comparecer para assumir a sua
vaga, será desclassificado do Concurso Público.
4.11. O não comparecimento do candidato e a não entrega do requerimento de deslocamento, implicará
automaticamente a desclassificação do candidato.
4.12. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço junto à Prefeitura Municipal, enquanto estiver participando
do Concurso Público, e também se aprovado, serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos
da não atualização de seu endereço.
O candidato convocado deverá apresentar, fotocópia autenticada do diploma de conclusão de curso na área especifica
fotocópia autenticada do certificado de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado (se possuir), e por derradeiro, fotocópia
autenticada da Carteira do Registro no Conselho de Classe, se o cargo exigir.
Os Candidatos deverão apresentar também no ato da admissão, documentos adicionais, devendo ser cópias autenticadas,
ou acompanhadas das originais para serem autenticadas pelo servidor autorizado conforme relação abaixo;
1.
01 foto 3 x 4;
2.
Certidão de Casamento (se casado);
3.
Certidão de Nascimento (se solteiro);
4.
Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos (se houverem);
5.
Cédula de Identidade;
6.
Cadastro de Pessoa Física (CPF) pessoal e dos dependentes;
7.
Cópia da CTPS, e do cartão do PIS/PASEP;
Os candidatos que não comparecerem nos prazos estipulados por este Edital, após 1 (uma) convocação, implicará
automaticamente, ao mesmo, deslocamento para o final da lista de classificados, respeitando apenas mais 2 (duas)
chamadas, totalizando 3 chamadas.
Em qualquer das chamadas via Edital, devidamente publicado em diário oficial do município, DEVERÁ a
municipalidade, antes de aplicar a penalidade de perda do direito a vaga ou encaminhar o nome ao final de lista
automaticamente, providenciar a intimação pessoal do candidato, no endereço declinado pelo mesmo no ato da
inscrição do Certame Público, devendo manter atualizado este endereço até o prazo final de validade do Certame,
podendo a intimação ocorrer na forma administrativa, via epistolar ou por Cartório.
Caso seja frustrada a intimação do candidato nos endereços constantes do cadastro do Departamento de Recursos
Humanos, o qual cabe ao candidato mantê-lo atualizado, poderá ser o candidato remetido ao final de fila (caso seja
possível) ou aplicado à perda do direito a vaga no Certame Público.
Desta forma, o candidato que não comparecer até a data prevista, p e r d e r á o direito de requerer sua vaga
posteriormente dentro da colocação original.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, em 31 de agosto
de 2018.
JOSE CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal
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Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018
REGISTRO DE PREÇOS
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E/OU
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em cumprimento a Lei nº 8.666/93, torna público a realização no
dia 18/09/2018, às 09:00 horas, na sala de licitações, da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, a abertura do edital
de Pregão Presencial nº 080/2018, que tem como objeto a AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE TINTAS E
MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, no valor máximo de R$
159.769,00 (cento e cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e nove reais), de acordo com especificações no Edital.
Maiores informações bem como cópia do presente Edital, poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação da
Prefeitura Municipal de Terra Roxa, sito a Avenida Presidente Costa e Silva, nº 95, em horário comercial das 07:30 às
12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, telefone (44) 3645-1122, ramal 245 ou pelo e-mail: licitacao@terraroxa.pr.gov.br.
Terra Roxa, 31/08/2018.
GERSON GIOMBELLI
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

Publicações legais
PREFEITura municipal de São Jorge do Patrocínio

Estado do Paraná
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 19/2018
A Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio, através do Departamento de Recursos Humanos,
CONSIDERANDO o Edital 001/2017 que instituiu e normatizou o Processo Seletivo Simplificado - PSS, inciso 1.2.
O Processo Seletivo destina-se ao provimento de emprego público, para atender exclusivamente a necessidade
temporária de excepcional interesse público, suprindo as vagas existentes em todas as secretarias do município,
mediante Contrato em Regime Especial – CRES.
CONSIDERANDO o Afastamento por Atestado Médico expedido pelo período de 60 dias contados de 22/08/2018
em favor da servidora pública Sra. Fernanda Aparecida Godoi, integrante do quadro próprio desta municipalidade no
Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais e Licença Maternidade pelo período de 180 dias contados
de 01-09-2018 em favor da servidora pública Sra. Jaine da Silva Vieira, também integrante do quadro próprio desta
municipalidade, no cargo público de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais.
CONVOCA candidatos abaixo arrolados, para no prazo de 5 dias uteis contados da publicação deste edital apresentar
manifesto sobre aceitação da presente convocação, e posteriormente se submeter a realização do exame médico
admissional e consequente emissão de atestado médico de saúde física e mental, expedido por médico do trabalho,
cujo local e data da realização dos exames estará disponível no Departamento de Recursos Humanos desta
Prefeitura Municipal e no endereço http://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/41/310818131916_
edital_de_convocacao_n_0192018_pdf.pdf. Poderá o médico no ato do atendimento solicitar ao candidato, exames
complementares a fim de sustentar a emissão do Atestado Médico de Saúde Ocupacional solicitado. Os exames
poderão ser realizados a partir do dia 03 de setembro de 2018, nos termos do requisito estatuído no item 11 do Edital
001/2017, do Regulamento Geral de Processo Seletivo Simplificado - PSS, conforme segue:
Ordem de Classificação:
Nome:
Cargo:
Inscrição:
Período de Contrato
6 ANA MARIA PORTES CASTILHO Auxiliar de Serviços Gerais 85 Data da contratação até 20/10/2018
7 CLEUZA GIROTO SAMPAIO Auxiliar de Serviços Gerais
288
Data da contratação até 27/02/2019
OBS: A presente contratação poderá ser prorrogada até o limite máximo de 12 (doze) meses, dependendo da
manutenção da situação que deram causa a contemporânea convocação, conforme dispões a Lei Municipal nº
2.098/2.017,
Art. 5º As contratações serão feitas por tempo determinado, observando-se os seguintes prazos:
I – seis meses, no caso dos incisos I e II e IV do art. 2º;
II – doze meses, nos demais itens, do art. 2º.
Além do atestado de saúde, os candidatos no período máximo de 30 (trinta) dias da data da publicação deste Edital,
deverá providenciar os documentos necessários previstos no Item 12.3 do Edital 001/2017, os quais deverão ser
encaminhados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio, para
averiguação e ato de posse, após esse período o candidato será considerado desistente.
11. DO INGRESSO NO EMPREGO
11.1. O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, reserva-se o direito de chamar os candidatos
aprovados no Processo Seletivo, de acordo com as respectivas ordens de classificação e pela necessidade de função,
independente de novos concursos ou Processos Seletivos.
11.2. O Processo Seletivo Simplificado destina-se ao preenchimento de vaga temporária mediante
Contrato por prazo determinado conforme a Lei Nº 2.098/2017.
11.3. Em caso de qualquer rescisão de contrato de trabalho, as partes ficam desobrigadas de indenizar a parte
contrária pelo período restante do contrato.
11.4. A convocação oficial do candidato para o processo de contratação será feita através de Edital, publicado no site
www.ilustrado.com.br.
11.5. O candidato convocado para ocupar a vaga temporária, quando não comparecer no prazo estipulado
na convocação, será automaticamente deslocado para o final da lista, que obedecerá mais uma convocação
respeitando a ordem de classificação. Caso esta segunda convocação não seja atendida pelo candidato, este será
automaticamente excluído do certame.
12. DA CONTRATAÇÃO
12.1 A contratação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado dar-se-á por nomeação mediante
Portaria expedida pelo Município, com contribuições para o Regime Geral de Previdência Social.
12.2. O candidato que deixar de preencher quaisquer das condições expostas nesse Edital não estará apto à
contratação.
12.3. Relação de Documentos para Admissão (Original e cópia simples):
a) Carteira de Identidade (RG);
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) CTPS Original e PIS (CTPS - folha de identificação frente e verso);
d) Comprovante de abertura de conta corrente, no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú ou Sicredi,
contendo o número da agência e conta;
e) Comprovante de endereço atualizado;
f) Título de Eleitor e comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral;
g) Certidão de Nascimento ou Casamente;
h) Certificado de Reservista;
i) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
j) Auto Declaração de que não foi demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual, distrital ou municipal
em consequência de aplicação de pena disciplinar após sindicância, nos últimos 2 (dois) anos, contados de forma
retroativa a partir da data da Contratação, e de que não perdeu o cargo em razão de ordem judicial transitada em
julgamento a ser julgado a ser cumprida ou em cumprimento.
k) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato
residiu nos últimos 05 (cinco) anos;
l) Auto Declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio.
m) Declaração de não parentesco com os membros da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado;
n) Declaração de não parentesco com os membros da Comissão examinadora do Processo Seletivo Simplificado
o)1(uma) Foto 3x4 recente.
Os Candidatos deverão apresentar os documentos em cópias autenticadas, ou acompanhadas das originais para
serem autenticadas pelo servidor autorizado conforme relação abaixo.
O candidato convocado deverá apresentar, fotocópia autenticada do diploma de conclusão de curso na área especifica,
fotocópia autenticada do certificado de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado (se possuir), e por derradeiro, fotocópia
autenticada da Carteira do Registro no Conselho de Classe, se o cargo exigir.
Os candidatos que não comparecerem nos prazos estipulados por este Edital, após 1 (uma) convocação, implicará
automaticamente, ao mesmo, deslocamento para o final da lista de classificados, respeitando apenas mais 1 (uma)
chamada, totalizando 2 chamadas.
Em qualquer das chamadas via Edital, devidamente publicado em diário oficial do município, DEVERÁ a
municipalidade, antes de aplicar a penalidade de perda do direito a vaga ou encaminhar o nome ao final de lista
automaticamente, providenciar a intimação pessoal do candidato, no endereço declinado pelo mesmo no ato da
inscrição do Certame Público, devendo manter atualizado este endereço até o prazo final de validade do Certame,
podendo a intimação ocorrer na forma administrativa, via epistolar ou por Cartório.
Caso seja frustrada a intimação do candidato nos endereços constantes do cadastro do Departamento de Recursos
Humanos, o qual cabe ao candidato mantê-lo atualizado, poderá ser o candidato remetido ao final de fila (caso seja
possível) ou aplicado à perda do direito a vaga no Certame Público.
Desta forma, o candidato que não comparecer até a data prevista, p e r d e r á o direito de requerer sua vaga
posteriormente dentro da colocação original.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, em 31 de agosto
de 2018.
JOSE CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

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

CGC/MF - 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA - PARANÁ
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2018
Processo nº 048/2018
Considerando a solicitação formulada por esta Diretoria, considerando a necessidade de:
Contratação de prestação de serviços de torno e solda em equipamentos do Samae, e serviços de manutenção e
revisão em veículos da frota.
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 II da
Lei Federal nº 8.666/93.
Valor: R$ 7.034,46 (sete mil e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos)
Empresa: BJ SOLUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 07.158.739/0001-75.
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, 31 de agosto de 2018.
Ramiro Cândido de Souza Junior
DIRETOR DO SAMAE

câmara municipal de tapira

Estado do Paraná
ERRATA DO ATO DA MESA N.º007/2018, DE 27 DE AGOSTO DE 2018 E PUBLICADO NO JORNAL UMUARAMA
ILUSTRADO DO DIA 29-08-2018 NA PAG. C4.
Onde se lê:
AUTORIZAR os Vereadores: Adalberto Marques, Claudemir Antônio de Abreu, Gilberto Batista do Carmo, Maria
das Graças Fatore dos Santos, Rosângela Munhos Fernandes, Vanderlei Vieira Mendes e Walter Donizete Egéa, a
viajarem para a cidade de Curitiba, nos dias 29, 30 e 31 de Agosto de 2018, para participarem de curso na UVEPAR
– União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, cabendo aos mesmos o recebimento antecipado de
três diárias referente somente os dias que correspondem à viagem, nos termos da Resolução N.º001/2010.
Leia-se:
AUTORIZAR os Vereadores: Adalberto Marques, Claudemir Antônio de Abreu, Maria das Graças Fatore dos Santos,
Rosângela Munhos Fernandes, Vanderlei Vieira Mendes e Walter Donizete Egéa, a viajarem para a cidade de Curitiba,
nos dias 29, 30 e 31 de Agosto de 2018, para participarem de curso na UVEPAR – União de Câmaras, Vereadores e
Gestores Públicos do Paraná, cabendo aos mesmos o recebimento antecipado de três diárias referente somente os
dias que correspondem à viagem, nos termos da Resolução N.º001/2010.
Publique-se,
Tapira – Paraná 31 de Agosto de 2018.
VANDERLEI VIEIRA MENDES
MARIA DAS GRAÇAS F. DOS SANTOS
Presidente
1ª Secretária

PREFEITura municipal de terra roxa

Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 117/2018, MODALIDADE: PREGÃO Nº 67/2018
Tendo em vista a decisão proferida pela Pregoeira e Equipe de Apoio, designada através do Portaria nº 11602/2018
Homologo:
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto do Processo
Licitatório 117/2018, Modalidade: PREGÃO Nº 67/2018, o participante:
136603 - PEDREIRA DO TREVO LTDA
Item
Produto
Unidade
Marca
Qtde
Valor Unitário Valor Total
1
PEDRA BRITA N.º 1, FRAGMENTADA, BRITADA, COM DIAMETRO MÁXIMO DE 19 MM, UTILIZADA
PARA FABRICAÇÃO DECONCRETO.
TON
PEDREIRA TREVO
300
R$26,80
R$8.040,00
2
PEDRA BRITA N.º 2, FRAGMENTADA, BRITADA, COM DIAMETRO MÁXIMO DE 32 MM, UTILIZADA
PARA FABRICAÇÃO DECONCRETO PESADO
TON
PEDREIRA TREVO
400
R$26,50
R$10.600,00
3
PEDRISCO, ISENTO DE PÓ; BEM GRANULADO; COM FRAGMENTOS LIMPOS E DUROS; SEM
EXCESSO DE FRAGMENTOS CHATOS, ALONGADOS OU DE FÁCIL FRAGMENTAÇÃO
TON
PEDREIRA TREVO
300
R$32,00
R$9.600,00
4
PEDRA MARROADA, FRAGMENTADA, BRITADA, TAMBÉM CONHECIDA COMO PEDRA RACHÃO,
PEDRA BRUTA DE MAIOR DIMENSÃO, OBTIDA NA PRIMEIRA BRITAGEM. TON
PEDREIRA TREVO
600
R$23,00
R$13.800,00
				Total do Fornecedor:
R$42.040,00
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

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

CGC/MF - 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA - PARANÁ
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2018
Processo nº 049/2018
Considerando a solicitação formulada por esta Diretoria, considerando a necessidade de:
Aquisição de 10 caixas com 10 resmas de papel sulfite A4 cada, a serem utilizados no escritório administrativo do
Samae de Tapejara.
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 II da
Lei Federal nº 8.666/93.
Valor: R$ 1.999,90 (um mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
Empresa: R Brati Comércio e Transporte ME inscrita no CNPJ sob o nº 10.563.495/0001-10.
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, 31 de agosto de 2018.
Ramiro Cândido de Souza Junior
DIRETOR DO SAMAE

PREFEITura municipal de TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 056/2018
PREGÃO PRESENCIAL		
Nº 041/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 099/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO, NOVO (ZERO HORA),
DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO
OESTE, CONFORME PROJETO SAM Nº 41 DO PARANACIDADE (CONVÊNIO Nº 397/2018-SEDU).
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES (31/08/2018 a 30/08/2019)
VALOR: R$-316.800,00
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste, em 31 de Agosto de 2018.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E ADOLESCENTE DE TAPEJARA-CMDCA
Avenida Antônio S.Villela - nº 720 - Centro

Tapejara – Paraná
CEP: 87430-000 - Fone: (44) 3677-1368
EDITAL 01/2018
O CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições que lhe confere
a Lei Municipal nº 1.812 de 27 de agosto de 2015, e previsto na Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do
Adolescente,
RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO a abertura das inscrições e estabelecer as normas para o cargo de Conselheiro Tutelar Suplente
CONVOCAM todos os interessados a se inscreverem na forma das nominadas Leis e do presente Edital, ao cargo
para preenchimento de 05 (cinco) vagas de Conselheiro Tutelar Suplente dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Município de Tapejara, Estado do Paraná.
1. DAS INSCRIÇÕES: DA DOCUMENTAÇÃO
1.1. A inscrição dos candidatos às eleições do Conselho Tutelar para Suplente, de que se trata este Edital, será feita
mediante:
a) Requerimento assinado pelo candidato com firma reconhecida;
b) Idade superior a (21) vinte e um anos;
c) Residir no Município há pelo menos (02) dois anos, comprovado com declaração.
d) Cópia da Cédula de Identidade;
e) Cópia do CPF – Cadastro de Pessoa Física;
f) Cópia do Titulo de eleitor, e comprovante de quitação com a justiça eleitoral;
g) Cópia do comprovante de residência;
h) Cópia do Certificado de Reservista ou CDI – Certificado de Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino;
i) Reconhecida Idoneidade Moral: Certidão Negativa do Distribuidor Criminal da Comarca;
j) Cópia do diploma/certificado de conclusão comprovando a escolaridade mínima exigida, sendo ensino médio
completo;
k) Participação no curso de Capacitação Prévia, oferecido pelo município: Certificado ou atestado fornecido pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tapejara;
l) Reconhecida experiência na área da defesa ou atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente: Declaração
de qualificação do candidato com breve descrição das atividades desenvolvidas com comprovação através de
documentos da declaração. Declaração Testemunhal de dois representantes legais da entidade ou órgão.
2. DO PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL
2.1 As inscrições terão seu início no dia 03/09/2018, das 08h00 às 11h00, e das 13h30 minutos às 16h30 minutos,
sendo os documentos e requerimentos entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à Avenida Rui
Barbosa, nº 699 em Tapejara, tendo o encerramento das inscrições no dia 21/09/2018 às 16h30 minutos.
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TAPEJARA-CMDCA
Avenida Antônio S.Villela - nº 720 - Centro
Tapejara – Paraná
CEP: 87430-000 - Fone: (44) 3677-1368
2.2 Após o encerramento das inscrições, e analisadas pela Comissão será publicada no Jornal Umuarama Ilustrado a
relação de candidatos inscritos que tiverem suas inscrições deferidas e indeferidas, no dia 26/09/2018.
2.3 Do indeferimento do pedido de inscrição caberão recursos à Comissão Especial, no prazo de 02 (dois) dias, a
contar da data da publicação.
2.4 Os candidatos aptos à eleição só poderão dar início ao processo de divulgação das candidaturas (campanha)
após reunião formal (a ser informado o dia) realizada pela Comissão Especial e Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
3. DA VEDAÇÃO
3.1 Conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
a) é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive brindes de pequeno valor.
b) entregar e/ou fazer propaganda de qualquer espécie dentro do local de votação;
c) influenciar eleitores no dia da votação;
d) vinculação político-partidária das candidaturas sejam através da indicação, no material de propaganda ou inserções
na mídia, de legendas de partidos políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou
indiretamente, denotem tal vinculação;
e) fazer campanha em órgãos públicos;
f) não denegrir o outro candidato;
g) utilizar faixas, outdoors, camisas, bonés, brindes ou outros meios não previstos neste Edital;
3.2 Aos candidatos são permitidos:
a) a divulgação das candidaturas em redes sociais;
b) fazer uso de panfletos com informações do candidato;
c) divulgação das candidaturas, em jornais e emissoras de rádio, mediante organização da Comissão Especial, de
direito igual para todos os candidatos;
d) As despesas com a campanha correrão inteiramente à custa do candidato, sendo proibido qualquer auxílio dos
órgãos públicos ou de partidos políticos;
e) No prazo de 02 (dois) dias antes da eleição, toda propaganda deverá ser encerrada.
4. DA ELEIÇÃO
a) O processo eleitoral será através de cédulas confeccionadas, mediante modelo aprovado pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo rubricadas por um membro da Comissão Eleitoral, pelo Presidente
da mesa receptora e por um mesário.
b) O eleitor poderá votar em apenas 01 (um) candidato.
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TAPEJARA-CMDCA
Avenida Antônio S.Villela - nº 720 - Centro
Tapejara – Paraná
CEP: 87430-000 - Fone: (44) 3677-1368
c) Nas cabines de votação serão afixadas listas com a relação de nomes, apelidos e números dos candidatos ao
Conselho Tutelar Suplente.
d) A eleição ocorrerá dia 25 /11/ 2018 com início da votação às 08h00m e término previsto para as 17h00m, facultando
o voto após esse horário a eleitores que estiverem na fila de votação, aos quais deverão ser distribuídas senhas.
e) O local de votação será no Colégio Estadual Santana de Tapejara, de acordo com as normas da Justiça Eleitoral,
para votação será exigido documentos oficiais bem como título eleitoral acompanhado de 01 (um) documento com foto
(RG, carteira de trabalho, CNH, carteira de registro profissional, passaporte).
f) Da violação das regras da campanha, caberá recurso fundamentado à Comissão Especial, a qual se reunirá para
analisar o recurso apresentado, dando ciência ao Ministério Público e notificação do acusado, para que este apresente
sua defesa no prazo de 02 (dois) dias úteis.
g) Sendo constatada a irregularidade, a Comissão Especial determinará a cassação da candidatura do infrator.
h) Da decisão da Comissão Especial, o candidato terá direito a apresentar recurso à plenária do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sendo que o recurso deverá ser
entregue na Secretaria de Assistência Social (CMDCA).
i) No dia 26/11/2018 será Publicado resultado final da eleição para Conselheiros Tutelares Suplentes do Município
de Tapejara-PR.
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a) O preenchimento da inscrição é de inteira responsabilidade do candidato.
b) O pedido de inscrição será indeferido a qualquer tempo, se o candidato não satisfizer as exigências legais
contempladas neste Edital.
c) O candidato que fizer em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, deixar de apresentar os documentos
exigidos, ou deixar de atender os requisitos exigidos por este edital, ainda que verificado posteriormente, terá a
conseqüente anulação do ato de investidura no cargo, pela autoridade competente, sem prejuízo das medidas de
ordem administrativa, civil e criminal.
d) Os Conselheiros Tutelares Suplentes exercerão mandato eletivo quando convocados. e) Os Conselheiros serão
escolhidos mediante processo eleitoral, por voto discreto, secreto, facultativo e universal de todos os eleitores inscritos
na circunscrição eleitoral do Município de Tapejara –PR.
f) As atribuições são as constantes da lei federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo
das demais leis correlatas.
5.1 A Comissão Especial terá como atribuições organizar o processo seletivo dos Conselheiros Tutelares, atendendo
as determinações da Lei 8.069/90, devendo informar o Representante do Ministério Público de todos os atos
praticados a partir da abertura do processo, encaminhando cópias de editais, resoluções e calendário das atividades.
5.2 É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar os editais, decretos, comunicados e demais publicações.
5.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualização ou acréscimos, enquanto não consumada a
providência ou evento que lhes disserem respeito.
5.4 Fica determinada a publicação integral ao final de todo o processo no Jornal Umuarama Ilustrado no dia 26/11/2018.
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TAPEJARA-CMDCA
Avenida Antônio S.Villela - nº 720 - Centro
Tapejara – Paraná
CEP: 87430-000 - Fone: (44) 3677-1368
5.5 Os casos omissos no âmbito de sua competência serão resolvidos pela Comissão Especial, pela Plenária do
CMDCA, sob a fiscalização do Ministério Público.
Tapejara PR, 31 de agosto de 2018.
Ana Aparecida Brito
Presidente do CMDCA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TAPEJARA-CMDCA
Avenida Antônio S.Villela - nº 720 - Centro
Tapejara – Paraná
CEP: 87430-000 - Fone: (44) 3677-1368
ANEXO I
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Eu,........................................................................................................................................residente à rua......................
................................................................................................
Nº..............., Bairro.............................Cidade .................................................UF...............
CEP............................... CPF.......................................................RG...................................
Órgão Exp..............................
Declaro, a pedido do (a) interessado (a) e para fins de provas, que resido no município de TAPEJARA-PR desde o
ano de.............................................
Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que responderei criminalmente em
caso de falsidade das informações aqui prestadas.
_____________________________, _________/_________/__________
Local Data
Assinatura do Declarante
Observações:
1) Anexar comprovante de residência

PREFEITura municipal de tapejara

Estado do Paraná
REPUBLICAÇÃO PARA CORREÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 115/2018
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços em oficinas de aulas de dança para crianças,
adolescentes e idosos, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Município de Tapejara/Pr.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 060/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: WILIAN PADILHA BISPO GASPARETTO 06160939939
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09 (nove) meses
VALOR: R$-16.920,00 (dezesseis mil novecentos e vinte reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 23 de agosto de 2018
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike
REPUBLICAÇÃO PARA CORREÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/2018
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de coleta e transporte para destinação final de resíduos
biológicos, químicos e lâmpadas com vapor de mercúrio e fluorescente conforme normas legais, das Unidades de
Saúde do Município de Tapejara/Pr.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 059/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 28 de agosto de 2018
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike
EXTRATO D0 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Tapejara, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF Nº 76.247.345/0001-06.
CONTRATADA: INDÚSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA – EPP.
MODALIDADE: Tomada de Preço nº 004/2017.
OBJETO: Aditivo de prorrogação de prazo de execução de obra e Contrato nº 133/2017.
PRAZO: 60 (sessenta) dias, a partir de 01/09/2018 a 01/11/2018.
FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE/PR.
Tapejara/Pr, 29 de agosto de 2018.
RODRIGO DE OLIVERA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
OBJETO: Realinhamento de preços de combustíveis - (óleo diesel S500 comum e óleo diesel S10) -.
CONTRATANTE: Município de Tapejara -.
CONTRATADA: J. F. GIMENEZ & CIA LTDA.-.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 011/2018 -.
VALOR REAJUSTADO:
- Óleo Diesel S500 Comum - R$- 3,66 (três reais e sessenta e seis centavos – por litro – óleo diesel comum);
- Óleo Diesel S10 – R$-3,76 (três reais e setenta e seis centavos – por litro – óleo diesel S10).
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei nº. 8.666/93.
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tapejara/PR, em 31 de agosto de 2018
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

PREFEITura municipal de terra roxa

Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 132/2018, MODALIDADE: PREGÃO Nº 74/2018
Tendo em vista a decisão proferida pelo Pregoeira e Equipe de Apoio, designada através do Portaria nº 11602/2018
Homologo:
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto do Processo
Licitatório 132/2018, Modalidade: PREGÃO Nº 74/2018, o participante:
199591 - WILSON DE SOUZA BRITO - ME
Lote: 1 - SERVIÇO FUNERÁRIO ADULTO
Item
Produto
Unidade
Marca
Qtde
Valor Unitário Valor Total
1
SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO
KILOMETRO FUN. BOM PASTOR
12.855
R$1,4107
R$18.135,1593
2
SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO PARA ADULTO : URNA MORTUÁRIA (CAIXÃO) REFORÇADA,
ENVERNIZADA, COM FORRO INTERNO, 06 ALÇAS LATERAIS FORTES E VÉU; ORNAMENTAÇÃO DE FLORES
NO CAIXÃO, HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO DO CORPO) E ORGANIZAÇÃO DO VELÓRIO.
UNIDADE
FUN. BOM PASTOR
60
R$622,5806
R$37.354,8407
Lote: 2 - SERVIÇO FUNERÁRIO INFANTIL
Item
Produto
Unidade
Marca
Qtde
Valor Unitário Valor Total
1
SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO
KILOMETRO FUN. BOM PASTOR
2.145
R$1,0496
R$2.251,526
2
SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO PARA CRIANÇAS: URNA MORTUÁRIA (CAIXÃO) MEDINDO
ENTRE 1,20M E 1,60M REFORÇADA, ENVERNIZADA, COM FORRO INTERNO, 04 ALÇAS LATERAIS FORTES E
VÉU; ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NO CAIXÃO, HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO DO CORPO) E ORGANIZAÇÃO
DO VELÓRIO.
UNIDADE
FUN. BOM PASTOR
10
R$273,8474
R$2.738,474
				Total do Fornecedor:
R$60.480,00
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

PREFEITura municipal de TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 055/2018
PREGÃO PRESENCIAL		
Nº 040/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 098/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, NOVO (ZERO KM), DESTINADO À SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO-GERAL DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, CONFORME PROJETO SAM Nº 40 DO
PARANACIDADE (CONVÊNIO Nº 710/2018-SEDU).
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: ARAVEL ARAPONGAS VEÍCULOS LTDA.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES (31/08/2018 a 30/08/2019)
VALOR: R$-48.900,00
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste, em 31 de Agosto de 2018.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

PREFEITura municipal de xambrê

Estado do Paraná
-PORTARIA 092/2018
Súmula: Concede aposentaria a servidora Municipal.
O Prefeito WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO, do Município de Xambrê, do estado do Paraná, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o processo de aposentadoria do servidor (a) LAURITA
BARBOSA DA SILVA TRENTIM.
RESOLVE CONCEDER:
Art. 1º Fica concedida a Sr.ª LAURITA BARBOSA DA SILVA TRENTIM, brasileiro (a), servidor (a) público (a) municipal
de Xambrê, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR -20hrs, portador (a) do RG nº 4.928.770-2 e inscrito (a) no
CPF sob nº 015.137.599-22, Aposentadoria Voluntária por Idade e Contribuição, com proventos (mensais e Integrais),
com paridade, com fundamento no art. 6º da EC 41/03 Professor Educação Infantil, Fundamental e Médio e nos Art. 17
da Lei municipal 1.271/1992, e Art. 54 da Lei Municipal 1.538/2002, a partir de 01 de setembro de 2018.
Art. 2º Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de 2.640,53 (dois seiscentos e quarenta
reais e cinqüenta e três centavos) constante na planilha de cálculo de proventos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Anote-se. Publique-se.
Município de Xambrê, 31 de agosto de 2018
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal			

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E ADOLESCENTE DE TAPEJARA-CMDCA
Avenida Antônio S.Villela - nº 720, Centro

Tapejara – Paraná
CEP: 87430-000 - Fone: (44) 3677-1368
RESOLUÇÃO N° 008/2018
SÚMULA: Dispõe sobre a composição da Comissão Especial Eleitoral para eleição do Conselho Tutelar para
Suplente. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município do município de Tapejara PR,
no uso de suas atribuições legais, no que lhe confere a Lei Municipal nº 1.812 de 27 de agosto de 2015 que dispõe
sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tapejara, e dá outras providências;
CONSIDERANDO, a reunião ordinária realizada 15 de agosto de 2018, na qual o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, deliberou sobre a composição da Comissão Especial Eleitoral.
RESOLVE:
Art. 1°. Nomear a composição da Comissão Especial Eleitoral para eleição do Conselho Tutelar para Suplente.
Art. 2º. A comissão será composta de modo paritário entre os representantes do CMDCA, ou seja, representantes do
governo e sociedade civil, conforme os nomes a seguir:
- Representantes do governo:
- Márcia Rosangela Faxina Cé
- Talita Ribeiro Aleixo
- Representantes da Sociedade Civil:
- Ana Aparecida Brito
- Nedi Borges da Costa
Parágrafo único. A Comissão Especial Eleitoral será presidida pela Senhora Ana Aparecida Brito
Art. 3º. Compete a Comissão Especial Eleitoral:
- Organizar e coordenar o processo eleitoral para eleição do Conselho Tutelar para Suplente.
- Decidir dos recursos e das impugnações;
- Designar os membros da mesa receptora de votos:
- Receber os pedidos de inscrição dos candidatos concorrentes;
- Providenciar credenciais para os fiscais;
- Receber e processar toda a documentação referente ao processo eleitoral;
- Providenciar os recursos financeiros necessários à realização da eleição;
- Decidir sobre as demais questões pertinentes para eleição do Conselho Tutelar para Suplente nos termos das
normas e legislação em vigor.
Art. 4°. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.
Tapejara 31 de agosto de 2018.
Ana Aparecida Brito
Presidente do CMDCA

UMUARAMA, sábado, 1º de setembro DE 2018
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leis@ilustrado.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº /004 – 2018
Município de Tapejara/PR torna público que fará realizar, às 09:00 horas do
dia 19 de Setembro do ano de 2018, na Av. Presidente Tancredo de Almeida
Neves n° 442 em Tapejara , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s)
obra(s):
Quantidade e
Prazo de
Local do objeto
Objeto
unidade de
execução
medida
(dias)
Sede
Quadras de Esportes
3.018,00 m²
120
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no
horário
comercial,
ou
solicitada
através
do
e-mail
licitacao@tapejara.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de
esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no
endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (044)3677-1222.
Tapejara, 30 de Agosto de 2018.
José Alexandre Soave
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITura municipal de xambrê

Estado do Paraná
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2018-PMX
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL–
ME/EPP/MEI
O MUNICIPIO DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar em sua sede, sita na Avenida
Roque Gonzales, 480, LICITAÇÃO na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, para aquisição /contratação/
prestação de serviços do abaixo discriminado:
OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de material de expediente, aparelhos eletrônicos, e material
gráfico para serem utilizados na Secretaria Municipal de Administração do Município de Xambrê, do Estado do Paraná,
conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM
DATA DA ABERTURA: 18/09/2018 – HORÁRIO: 09:00 HORAS
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº10520/02, Lei Federal nº 8666/93, Lei Estadual nº15.608/2007, Lei
Complementar Federal nº123/2006 e o Decreto Municipal nº 005/2006.
INFORMAÇÕES: INFORMAÇÕES: O inteiro teor do Edital e seus respectivos adendos e anexos, poderá ser
examinado no endereço indicado, no horário comercial e poderá ser fornecido pessoalmente junto com a solicitação
da empresa. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à ao Pregoeiro e
Equipe de Apoio no endereço mencionado ou pelo fone: 44- 36321557, de Segunda à Sexta-feira, das 8h às 11h
30min e das 13h30min às 17hs
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, PR, 29 de agosto de 2018
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
EDEVALDO DELAI
Prefeito Municipal
Pregoeiro

PREFEITura municipal de xambrê

Estado do Paraná
Extrato de Termo Aditivo
Termo aditivo nº001
REF: CONTRATO DE FORNECIMENTO N°130/2017
Contratante: MUNICÍPIO DE XAMBRÊ
Contratado: DIMENSAO COM.DE ART.MED.HOSPITALARES LTDA.
Cláusula Primeira: Fica acrescido na cláusula terceira o valor de R$21.668,25 (vinte um mil seiscentos sessenta oito
reais e vinte cinco centavos), ficando o valor total do contrato R$206.468,25 ( duzentos seis mil quatrocentos sessenta
oito reais e vinte cinco centavos) em razão do aumento dos quantitativos do presente contrato..
Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Xambrê, 31 de agosto de 2018.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal de Xambrê

PREFEITura municipal de xambrê

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº087/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO XAMBRÊ
CONTRATADO: THAIS THAUANE BONIFACIO DIAS 09259718988
OBJETO: contratação de pessoa jurídica, para prestação dos seguintes serviços: Oficina de Artesanato-Facilitador
Artesanato- Pintura em Tecido, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, do Município de Xambrê,
Estado do Paraná, pelo período de 12(doze) meses.
VIGÊNCIA: 03/09/2018 à 03/09/2019
VALOR: R$14.400,00
FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado com fundamento no chamamento público n° 004/2018-PMX,
e inexigibilidade nº017/2018, ratificada, em 23 de agosto de 2018, que integram o presente Termo e na Lei nº 8.666/93,
alterada pela Lei 8.883/94.
Xambrê, Pr,31 de agosto de 2018
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ

PREFEITura municipal de xambrê

Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº018/2018
Xambre, Pr 31 de agosto de 2018
Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93, e, tendo
em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido a exame e aprovação da Assessoria Jurídica, que
emitiu pareceres favoráveis, RATIFICO a contratação da técnica enfermagem BRUNA CARLA SANTOS SOMEIRA,
credenciada no chamamento público nº006/2018, para prestação de serviços na área da Saúde, para atendimento em
caráter complementar, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, para os serviços de técnica de enfermagem
na Rede Municipal de Saúde de Xambrê– Ref. SIA/SUS, com Inexigibilidade de licitação nº.018/2018, tendo como
fundamento o art. 25, da Lei nº 8.666/93.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITura municipal de cafezal do sul

Estado do Paraná
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO
PREGÃO Nº 36/2018
O MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL CONVOCA A EMPRESA D. BERNARDINO SOBRINHO & CIA LTDA – CNPJ:
11.152.134/0001-44 PARA O CUMPRIMENTO DO ITEM 16.2, DO EDITAL DE PREGÃO Nº 36/2018 NO PRAZO DE
05 (CINCO) DIAS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2018 - Inexigibilidade
Ratifico o ato por mim praticado, na contratação da empresa INGA DIGITAL LTDA - EPP, para prestação de serviços
especializados em Sistema Informatizado na área da Saúde para os municípios consorciados ao CISA, compatível
com a plataforma, a base de dados e acessando ferramentas já existentes, integrando assim o sistema já usado pelo
CISA, para o município de DOURADINA/PR, conforme edital de chamamento público nº 007/2018 - Credenciamento
de Serviços de Saúde, com inexigibilidade de licitação.
DESPACHO:
RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 047/2018, anexo. Em
31 de agosto de 2018.
LUÍS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2018 - Inexigibilidade
Ratifico o ato por mim praticado, na contratação da empresa SOUZA, SOUZA E CIA LTDA, para venda a varejo de
medicamentos aos Municípios consorciados, conforme necessidade e interesse do Município consorciado.
DESPACHO:
RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 048/2018, anexo. Em
31 de agosto de 2018.
LUÍS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente

PREFEITura municipal de douradina

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 363
De 31 de agosto de 2018
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO PARA A SERVIDORA ANGELA CRISTINA SANTOS MORAES.
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 ANGELA CRISTINA SANTOS MORAES,
portadora do CPF-N.º-034.496.189-38 e do RG-N.º-6.841.772-4-SSP/PR, ocupante do cargo efetivo de Professora,
pelo período de 03/09/2018 a 01/12/2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito.
(31/08/2018).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 364
De 31 de agosto de 2018
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO PARA A SERVIDORA MARIA ALICE BARBOSA.
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 MARIA ALICE BARBOSA, portadora do CPFN.º- 026.425.639-52 e do RG-N.º-6.426.495-8-SSP/PR, ocupante do cargo efetivo de Professora, pelo período de
03/09/2018 a 01/12/2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito.
(31/08/2018).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 365
De 31 de agosto de 2018
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA.
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 MARIA APARECIDA DA SILVA, portadora do
CPF-N.º- 792.416.119-87 e do RG-N.º- 5.124.150-9-SSP/PR, ocupante do cargo efetivo de Professora, pelo período
de 03/09/2018 a 01/12/2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito.
(31/08/2018).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITura municipal de icaraima

Estado do Paraná
DECRETO Nº 4.779/2018
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 21 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$ 6.275,00 (seis mil duzentos setenta e cinco reais), mediante a seguinte ordem
classificatória:
08
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
08.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
12.365.0015.2.047 MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA
3.3.90.36.00 411 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
6.275,00
FONTE 103 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - EXERCÍCIO CORRENTE
6.275,00
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 DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
08.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
12.365.0015.2.047 MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA
3.1.90.05.00 399 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDORES
6.000,00
3.3.90.30.00 409 MATERIAL DE CONSUMO
275,00
FONTE 103 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - EXERCÍCIO CORRENTE
6.275,00
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 31 dias do mês de Agosto de 2018.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE xAMBRÊ

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2018.
Termo de Colaboração celebrado entre o MUNICÍPIO DE XAMBRÊ e APSNX
- ASSOCIAÇÃO PROJETO SEM NOME DE XAMBRE.
Pelo presente Termo de Colaboração, de um lado o MUNICIPIO DE
XAMBRÊ, pessoa jurídica de direito público interno com sede e foro na
Avenida Roque Gonzales, 480, na cidade de Xambrê, Estado do Paraná,
inscrito no CNPJ 76.247.360/0001-54, neste ato representado pelo prefeito
municipal, WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO, doravante designado
simplesmente CONCEDENTE, e de outro lado, APSNX - ASSOCIAÇÃO
PROJETO SEM NOME DE XAMBRE, inscrito no CNPJ n.º 20.123.640/000104, com sede à RUA MANUEL DE MORAES, 496, CEP: 87535-000, Xambrê/
PR, representada pelo Sr. Alícia Maria dos Passos Mitsuhashi, doravante
designada simplesmente ENTIDADE, resolvem celebrar o TERMO DE
COLABORAÇÃO, com fundamento Processo de dispensa nº 001/2018, na Lei
Federal nº 13.019 de 31 de Julho de 2.014, sujeitando-se, no que couber, às
normas contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de colaboração tem por objeto desenvolver atividades
voltadas exclusivamente para proteção das crianças e dos adolescentes e
na preservação de vínculos familiares, a serem realizadas nas dependências
da entidade, com o fornecimento de serviços terceirizados necessários à sua
realização, tudo em conformidade com os objetivos estatutários da associação
e do Plano de Trabalho, conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
I – Efetuar à ENTIDADE o repasse total para custeio do objeto desta
Colaboração, no valor de R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais),
podendo ser efetuados conforme estabelecido no plano de trabalho, através do
depósito bancário na conta corrente n.º 53.202-9, agência 0645, utilizada pela
ENTIDADE para execução da presente Colaboração, mediante apresentação
dos comprovantes referentes às despesas efetuadas;
II - Supervisionar, acompanhar, e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os
serviços prestados pela ENTIDADE em decorrência desta Colaboração, bem
como apoiar tecnicamente a ENTIDADE na execução das atividades objeto
desta Colaboração;
III - Assinalar prazo para que a ENTIDADE adote providências necessárias
para o exato cumprimento das obrigações decorrentes desta Colaboração,
sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das
parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades
ocorrentes.
Parágrafo Único: É obrigação da ENTIDADE, manter e movimentar os recursos
na conta bancária específica da parceria.
CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE
a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Colaboração;
b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que
necessários ao acompanhamento e controle da execução do objeto;
c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos
membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação da CONCEDENTE, e
de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos,
aos documentos e às informações referentes a este Instrumento, junto às
instalações da ENTIDADE;
d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de
investimento e de pessoal, conforme o caso;
e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e
ao adimplemento do Termo de Colaboração, mantendo as certidões negativas
em dia, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da
administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do
objeto da parceria ou restrição à sua execução e manter os comprovantes
arquivados;
f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia
útil subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos originais
que compõem a prestação de contas;
g) Identificar o número deste Termo de Colaboração no corpo dos documentos
da despesa, e em seguida extrair cópia para anexar à prestação de contas a
ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando
a despesa for paga parcialmente com recursos do objeto;
h) Divulgar este Termo de Colaboração em seu sítio na internet, caso
mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos
em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura,
identificação do Instrumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto,
valor total, valores liberados, e situação da prestação de contas, bem como
atender a Lei Federal nº 12.527/2011;
i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na
forma da legislação aplicável, mediante procedimento da fiscalização da
Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência.
j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não
justificado no cumprimento das etapas dos programas, práticas atentatórias
aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e
demais atos praticados na execução deste Termo de Colaboração e deixar de
adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela Administração
Pública.
k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a
contratação dos profissionais e pagamento dos respectivos salários,
gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição
dos recursos a outras entidades, congêneres ou não;
l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade,
prazos e os custos previstos;
m) comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais eletrônicas ou
recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação do Termo de Parceria,
ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços
efetivamente prestados, comprovado por meio de controles ou registros,
além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir a
conferência atinente à regularidade dos valores pagos;
n) aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes
à sua contrapartida, exclusivamente no objeto constante na Cláusula Primeira;
o) comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para
o presente instrumento, efetuando todas as movimentações financeiras
relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária.
p) não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como
condição para a execução do objeto.
q) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das
aplicações correspondentes até 31 de janeiro do exercício seguinte;
r) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não
aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho.
s) comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de
Colaboração todas as metas quantitativas e atendimentos de maneira nominal,
constante no Plano de Trabalho.
t) Efetuar cotação e pesquisa de preços, conforme regulamento próprio da
entidade, para aquisição de materiais e serviços.
u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange
a prestação de contas de exercícios anteriores, assim como manter a sua
regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual
e Federal;
v) comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela
ENTIDADE, assim como alterações em seu Estatuto;
CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO DE TRABALHO
O Plano de Trabalho proposto pela ENTIDADE deverá atender o artigo 22 da
Lei Ordinária nº 13.019, de 31/07/2014, contendo:
I - diagnóstico da realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo
ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou metas a serem
atingidas;
II - descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem
atingidas e de atividades a serem executadas, devendo estar claro, preciso e
detalhado o que se pretende realizar ou obter, bem como quais serão os meios
utilizados para tanto;
III - prazo para a execução das atividades e o cumprimento das metas;
IV - definição dos indicadores, qualitativos e quantitativos, a serem utilizados
para a aferição do cumprimento das metas;
V - elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços
praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza,
devendo existir elementos indicativos da mensuração desses custos, tais
como: cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações
especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao
público;
VI - plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela
administração pública;
VII - estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento de encargos
previdenciários e trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente na
consecução do objeto, durante o período de vigência proposto;
VIII - valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso
compatível com os gastos das etapas vinculadas às metas do cronograma
físico;
IX - modo e periodicidade das prestações de contas, compatíveis com o
período de realização das etapas vinculadas às metas e com o período de
vigência da parceria, não se admitindo periodicidade superior a 1 (um) ano ou
que dificulte a verificação física do cumprimento do objeto;
X - prazos de análise da prestação de contas pela administração pública
responsável pela parceria.
Parágrafo 1º - Excepcionalmente, admitir-se-á a ENTIDADE propor a
reformulação do Plano de Trabalho, sendo vedada a mudança de objeto.
Caberá ao Monitoramento da Secretaria de Municipal de Assistência Social,
apreciar a solicitação e manifestar-se a respeito no prazo máximo de trinta
dias.
Parágrafo 2º - Constarão como anexos do instrumento de parceria:
I - o plano de trabalho, que dele é parte integrante e indissociável;
II - o regulamento de compras e contratações adotado pela organização da
sociedade civil, devidamente aprovado pela administração pública parceira.
CLÁUSULA QUINTA – DO GESTOR DA PARCERIA
Em cumprimento do disposto na alínea “g” do artigo 35 da Lei Ordinária
nº 13.019, de 31/07/2014, fica designada a servidora ANDRÉA SEFRIAN
MARTINS, Gestor da presente parceria, conforme portaria n.º 91/2018.
CLÁUSULA SEXTA – DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Em cumprimento do disposto na alínea “h” do artigo 35 da Lei Ordinária nº
13.019, de 31/07/2014, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada
pela Portaria Municipal nº 91/2018, realizará o monitoramento e avaliação da
presente parceria.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS IRREGULARIDADES

Qualquer irregularidade concernente às cláusulas desta Colaboração será
oficiada à Secretaria de Municipal de Assistência Social, que deliberará quanto
à implicação de suspensão e demais providencias cabíveis.
Parágrafo Único: Os casos omissos serão solucionados de comum acordo
entre os colaboradores.
CLAUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
Este Instrumento tem sua vigência para por até 18 meses, contados a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos.
Parágrafo Único: Em ocorrendo prorrogação do prazo, os valores poderão ser
corrigidos pelos índices IGP-M ou IPCA, ou outro a critério da Administração,
com periodicidade anual.
CLAUSULA NONA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Para a execução das atividades previstas neste Termo de Colaboração, no
presente exercício, a CONCEDENTE transferirá a ENTIDADE, de acordo
com o cronograma de execução previsto no plano de trabalho, o valor de R$
61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais).
As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento
orçamentário e a ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exigível
ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o
quantitativo deste objeto poderá ser reduzido até a etapa que apresente
funcionalidade.
O repasse da primeira parcela será efetuado até o quinto dia útil e após a
publicação do Termo de Colaboração. As demais parcelas serão mensalmente
repassadas no quinto dia útil de cada mês.
O repasse da terceira parcela fica condicionado à apresentação e aprovação da
prestação de contas da primeira parcela, o da quarta parcela fica condicionado
à apresentação e aprovação da segunda e, assim sucessivamente, nos termos
estabelecidos na clausula oitava.
CLAUSULA DÉCIMA -DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS
Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser
depositados na conta específica da ENTIDADE, vinculada ao objeto e aplicados
no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização.
Os recursos depositados na conta bancária específica deste instrumento,
enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:
a) em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a
previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; e b) em fundo de aplicação
financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título
da dívida pública, quando sua aplicação estiver prevista para prazos menores.
Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta
ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa física ou jurídica, inclusive dos
empregados, vedado usar cheques para saque ou quaisquer pagamentos;
ou em espécie até no máximo R$ 800,00 (oitocentos reais) por pessoa
física durante a vigência do Instrumento, exclusivamente para atender a
excepcionalidade prevista no art. 54 de Lei nº 13.019/2014.
Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no
item 6.2 poderá ser utilizado pela ENTIDADE desde que não haja desvio de
finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento.
A ENTIDADE deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os
rendimentos não utilizados, caso não efetue a boa execução dos recursos.
A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a
ENTIDADE a participar de novos Termos de Colaboração, acordos ou ajustes
com a Administração Municipal.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas ao MUNICÍPIO, da seguinte forma:
Prestar contas de forma parcial a cada bimestre, e de forma integral das
receitas e despesas até 90 dias a partir do término de vigência do Termo de
Colaboração segundo a Lei nº 13.019/2014, e de acordo com os critérios e
indicações exigidos pela CONCEDENTE, com 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, destacados nos relatórios de execução do objeto e de execução
financeira, bem como entregar balanço patrimonial, balancete analítico anual,
demonstração de resultado do exercício e demonstração das origens e
aplicação dos recursos da Entidade parceira, segundo as normas contábeis
vigentes, tendo a administração pública 150 dias para apreciar a Prestação
de Contas.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA
EXECUÇÃO DA COLABORAÇÃO.
O controle e a fiscalização da execução do presente ajuste ficarão sob encargo
da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Parágrafo 1º - Fica assegurado o 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 vigente, bem como aos locais de execução do objeto.
Parágrafo 2º - Fica estabelecida a obrigação de a organização da sociedade
civil inserir cláusula, no contrato que celebrar com fornecedor de bens ou
serviços com a finalidade de executar o objeto da parceria, que permita o livre
acesso dos servidores ou empregados dos órgãos ou das entidades públicas
repassadoras dos recursos públicos, bem como dos órgãos de controle, aos
documentos e registros contábeis da empresa contratada, nos termos desta
Lei, salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes para todo e
qualquer contratante.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESTITUIÇÃO
A ENTIDADE compromete-se a restituir no prazo de 30 (trinta) dias os valores
repassados pelo MUNICÍPIO, atualizados pelos índices de remuneração das
cadernetas de poupança, a partir da data de seu recebimento, nas seguintes
hipóteses: A inexecução do objeto desta Colaboração; Não apresentação do
relatório de execução físico financeira; e prestação de contas no prazo exigido;
Utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da estabelecida.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
A presente Colaboração poderá ser rescindida por infração legal ou
descumprimento de suas Cláusulas e condições executórias, bem como por
denúncia precedida de notificação no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias,
por desinteresse unilateral ou consensual, respondendo cada partícipe,
em qualquer hipótese, pelas obrigações assumidas até a data do efetivo
desfazimento.
Parágrafo 1º - Quando da denúncia, rescisão ou extinção da Colaboração,
caberá a ENTIDADE apresentar ao MUNICÍPIO no prazo de 10 (dez) dias,
documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas até
aquela data, bem como devolução dos saldos financeiros remanescentes,
inclusive dos provenientes das aplicações financeiras.
Parágrafo 2º - É prerrogativa MUNICÍPIO, assumir ou transferir a
responsabilidade pela execução do objeto colaborado, no caso de paralisação
ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;
Parágrafo 3º - Na ocorrência de cancelamento de restos a pagar, o quantitativo
poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade;
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
Esta Colaboração poderá ser aditado, por acordo entre os participes, nos
casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, bem como para
prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
A eficácia desta Colaboração fica condicionada a publicação do respectivo
extrato no órgão de imprensa oficial do MUNICÍPIO, no prazo de 20 (vinte)
dias a contar da data de sua assinatura.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS PROIBIÇÕES
Fica ainda proibido à ENTIDADE:
a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou
não;
b) deixar de aplicar nas atividades-fim, ao menos 80% de sua receita total;
c) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo
concedente;
d) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de
Colaboração;
e) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de
taxa de administração;
f) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com
o objeto deste Termo de Colaboração;
g) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;
h) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;
i) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior
ressarcimento;
j) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços
economicamente mensuráveis) pactuada no Plano de Trabalho;
k) Realizar despesas com:
A) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos
ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da
administração pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas
indenizatórias;
B) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente
vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de
orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal;
C) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que
não atendam às exigências do art. 46 da Lei 13019/2014;
D) Obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de
novas estruturas físicas;
l) pagamento de despesa bancária;
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA-DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Xambrê para dirimir quaisquer questões
resultantes da execução desta Colaboração;
E, por estarem de acordo com as Cláusulas e condições ajustadas, firmam o
presente termo de Colaboração em 03 (três) vias de igual teor, na presença
das testemunhas abaixo assinadas.
Xambrê, 30 de agosto de 2018.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal
ASSOCIAÇÃO PROJETO SEM NOME DE XAMBRÊ
Presidente
TESTEMUNHAS:
Nome legível: Alex Pacheco Palma
Assinatura: ___________________
RG: 10.043.867-4
Nome legível: Andréa Sefrian Martins
Assinatura: ___________________
RG:7.686.028-9

leis@ilustrado.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE IvATé

Estado do Paraná
DECRETO N.º 168/2018
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado de processo de dispensa de Licitação.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa TAKASSE SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA - ME, o resultado do
processo de Dispensa de Licitação 039/2018.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo de Dispensa de Licitação 039/2018, em favor empresa TAKASSE
SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA - ME, que tem como objeto aquisição e instalação de uma bomba hidráulica e
componentes associados para manutenção de um caminhão lotado na secretaria de agricultura e meio ambiente do
município de Ivaté, com vigência até 31 de Dezembro 2018.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, aos 31 dias do mês de Agosto de 2018.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOvA OLIMPIA

Estado do Paraná
DECRETO N.º 105/2018
O Prefeito do Município de Nova Olímpia, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, e de conformidade
com o disposto no Artigo 40, Parágrafo 1º, Inciso I, c/c Artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/03 – Emenda 70/2012
– Comum e Artigo 44 da Lei Municipal nº 842,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica concedido a partir do dia 1º de setembro de 2018, Aposentadoria por Invalidez Permanente, com
proventos Integrais tendo por base de cálculo a ultima remuneração e com paridade ao servidor JOSÉ CANUTO
MARTINS, RG. 4.381.234-3 SESP/PR, CPF n.º 631.473.869-53, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS – MASCULINO, lotado na Escola Municipal Professora Maria Rodrigues Travaglia, no valor de R$. 1.391,88
(um mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), e anuais de R$. 16.702,56 (dezesseis mil,
setecentos e dois reais e cinqüenta e seis centavos).
Art. 2º - Os proventos de inatividade serão custeados com recursos do Fundo de Previdência do Município de
Nova Olímpia - FUNPRENO.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO EDIVALDO RODRIGUES PESSANHA, 31 DE AGOSTO DE 2018.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal
DECRETO N.º 106/2018
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 Tomada de Preços n.º 009/2018,
apresentado pela Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria n.º 016/2018 de 16 de janeiro de 2018
alterada pela Portaria nº 189/2018 de 09 de agosto de 2018, a favor das empresas vencedoras:
INFATEC COMPUTADORES LTDA, no item 10 pelo valor final de - R$. 1.740,00 (um mil, setecentos e quarenta
reais); RP MÓVEIS E PAPELARIA LTDA – EPP, nos itens 01, 03, 04, 11, 12 e 13, pelo valor final de R$. 8.281,00 (oito
mil, duzentos e oitenta e um reais); MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES – EIRELI ME, nos itens
05, 06, 07, 14 e 15, pelo valor final de R$. 21.147,00 (vinte e um mil, cento e quarenta e sete reais) e EDER CEZAR
TUROZI – ME, nos itens 02, 08, 09 e 16, pelo valor final de R$. 8.489,00 (oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais).
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, 31 de agosto de 2018, convalidando o ato pela publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 31 de agosto de 2018.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal
DECRETO N.º 107/2018
O Prefeito do Município de Nova Olímpia, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, e de conformidade
com o disposto no Artigo 40, Parágrafo 1º, Inciso I, da Constituição Federal,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica concedido a partir do dia 1º de setembro de 2018, Aposentadoria por Invalidez Permanente, com
proventos Integrais tendo por base de cálculo a média das 80 (oitenta) maiores remunerações, sem paridade, ao
servidor ANDREY MARCIO APOLONIO, RG. 9.045.459-5 SESP/PR, CPF n.º 040.007.399-48, ocupante do cargo de
Agente de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$. 1.050,15 (um mil, cinqüenta reais e quinze
centavos), e anuais de R$. 12.601,80 (doze mil, seiscentos e um reais e oitenta centavos).
Art. 2º - Os proventos de inatividade serão custeados com recursos do Fundo de Previdência do Município de
Nova Olímpia - FUNPRENO.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO EDIVALDO RODRIGUES PESSANHA, 31 AGOSTO DE 2018.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal
DECRETO N.º 108/2018
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 026/2018,
apresentado pelo Pregoeiro nomeado pelo Decreto n.º 003/2018, a favor da empresa: FIPAL – DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS LTDA, com valor final de R$ 85.400,00 (oitenta e cinco mil e quatrocentos reais), para pagamento de
acordo com o previsto no Edital.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 31 de agosto de 2018.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº 230/2018
Nomeação do funcionário EDUARDO VINICIUS DE PAIVA
BERTACCHINI

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. NOMEAR o Sr. EDUARDO VINICIUS DE PAIVA BERTACCHINI,
portador da Cédula de Identidade R.G. sob nº 4.185.045-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 043.120.54932, aprovado em Concurso Público, conforme Edital n° 001/2016, de 16.11.2016, para ocupar cargo de
provimento efetivo de MÉDICO INTERVENCIONISTA – com carga horária de 24 horas semanais,
pelo regime CLT, com lotação na Central de Regulação, na cidade de Umuarama - PR, a contar o efetivo
exercício a partir de 01 de Setembro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da
data de efetivo exercício.
Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.
Umuarama - PR, 31 de Agosto de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP

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

PORTARIA Nº 231/2018

Conceder Adicional de Insalubridade ao funcionário
EDUARDO VINICIUS DE PAIVA BERTACCHINI

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do
Noroeste do Paraná CIUENP, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao funcionário EDUARDO VINICIUS DE PAIVA BERTACCHINI,
portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.185.045-0 SSP-PR, inscrito no CPF sob nº 043.120.549-32,
nomeado para o emprego público de MÉDICO INTERVENCIONISTA – 24 horas semanais, pelo regime
CLT, com lotação na Central de Regulação deste serviço de urgências, na cidade de Umuarama - PR,
ADICIONAL INSALUBRIDADE no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo
federal vigente, em consonância com as disposições do artigo 192 da CLT – Consolidação das Leis do
Trabalho, para viger a partir de 01.09.2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Umuarama - PR, 31 de Agosto de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP

Estado do Paraná

PREFEITURA
MUNICIPAL DE TERRA ROxA
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA – PARANÁ.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 142/2018, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2018
Tendo em vista a decisão proferida pela comissão permanente de licitações, designada
através do Portaria nº 11603/2018

Homologo:
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da
licitação, objeto do Processo Licitatório 142/2018, Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
24/2018, o participante:
1223399 - ASSICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Item Produto
Unidade Marca
1 FILTRO OLEO
UNIDADE
2 FILTRO COMBUSTIVEL
UNIDADE
3 BUJÃO DE ESCOAMENTO
UNIDADE
4 FILTRO DE AR
UNIDADE
5 OLEO MOTOR SINTÉTICO
LITRO

ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

Qtde Valor Unitário
1
R$51,96
1
R$23,63
1
R$21,26
1
R$54,56
4
R$38,69
Total do Fornecedor:

Valor Total
R$51,96
R$23,63
R$21,26
R$54,56
R$154,76
R$306,17

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

UMUARAMA, sábado, 1º de setembro DE 2018
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PREFEITura municipal de francisco alves

Estado do Paraná
DECRETO Nº 115 DE 31 DE AGOSTO DE 2018.
SUMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO PROFERIDO PELO PREGOEIRO E
EQUIPE DE APOIO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 087/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2018 NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E
DÃO OUTRAS PROVIDENCIAS.
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de
direito público interno, na pessoa de seu representante legal o Prefeito Municipal Sr.
ALÍRIO JOSÉ MISTURA, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o julgamento proferido pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nomeado
pela portaria do executivo sob n.º 055/2018; e;
Considerando os termos e trâmites legais atendidos em conformidade com o que
determina o Edital Licitatório amparado pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002, Decreto Municipal nº. 030/2006, de 15 de maio de 2006, Decreto 5.450/2005
de 31 de maio de 2005, Decreto 5.504/2005 de 05 de agosto de 2005 e aplicandose subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, com alterações introduzidas posteriormente e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie.
D E C R E T A:
Art. 1° - FICA HOMOLOGADO o julgamento proferido e adjudicado pelo que trata
o processo licitatório n.º 087/2018, na modalidade de Pregão presencial – SRP n.º
062/2018, Implantação do sistema de registro de preços, visando a contratação
de empresas para o fornecimento de pneumáticos de primeira linha, (Nacional
ou Nacionalizado) que serão destinados aos veículos pertencentes à Prefeitura
Municipal de Francisco Alves, a suas Secretarias e Departamentos vinculados, a
Administração Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, conforme memorial
descritivo constante no anexo I do referido Edital., para a(s) seguinte(s) empresa(s)
licitante(s): a) RODRIGUES E SILOTI LTDA - EPP, por ter apresentado proposta
mais vantajosa com o resultado de melhor proposta realizado em sessão pública em
forma de lance sequencial em conformidade com sua proposta inicial, e proposta
final registrado e homologada em ata de sessão pública para o(s) lote(s) n°01item(s)
N°27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42. b) JMC DISTRIBUIDORA DE
PNEUS LTDA - EPP, por ter apresentado proposta mais vantajosa com o resultado
de melhor proposta realizado em sessão pública em forma de lance sequencial em
conformidade com sua proposta inicial, e proposta final registrado e homologada
em ata de sessão pública para o(s) lote(s) n°01 item(s) N° 01, 02, 10, e 34. c) P.R
PNEUS LTDA - EPP, por ter apresentado proposta mais vantajosa com o resultado
de melhor proposta realizado em sessão pública em forma de lance sequencial em
conformidade com sua proposta inicial, e proposta final registrado e homologada em
ata de sessão pública para o(s) lote(s) n°01 item(s) N° 08, 13, 14, 15, 16, 20, 21,
22, 23 e 25. d) REINALDO JOSÉ BOLANHO - ME, por ter apresentado proposta
mais vantajosa com o resultado de melhor proposta realizado em sessão pública em
forma de lance sequencial em conformidade com sua proposta inicial, e proposta final
registrado e homologada em ata de sessão pública para o(s) lote(s) n°01 item(s) N°
03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 17, 18, 19, 24 e 26.
Art. 2° - Fica fazendo parte integrante ao presente DECRETO, Ata de sessão Pública
com lance sequencial, Ata de Registro de Preços, Edital de Resultados, Extrato de
ata, anexo de proposta de preços, Publicações Legais no Diário Oficial do Município
e demais documentações pertinentes ao processo licitatório de conformidade com
o que determina Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal
nº. 030/2006 de 15 de maio de 2006, Decreto 5.450/2005 de 31 de maio de 2005,
Decreto 5.504/2005 de 05 de agosto de 2005 e aplicando-se subsidiariamente, no
que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
com alterações introduzidas posteriormente e demais normas e/ou legislação
regulamentares aplicáveis à espécie tanto perante a legislação federal e/ou municipal
pertinente à matéria.
Art. 3°- Fica autorizado a formalizar o devido contrato e/ou ata de registro de preços
nos termos do Artigo 54, dos demais artigos seguintes da Lei Federal 8.666/1993,
Lei 10.520/2002 e das demais legislações municipal e federal em vigor e pertinente
a matéria.
Art. 4°- A existência de quantidade e preços registrados na ata de registro de preços
constitui apenas estimativa e não obriga o município a firmar se de quaisquer
contratações ou aquisições que deles poderão advir e que não caiba o direito a
indenização de qualquer espécie por parte da licitante vencedora, facultando o
município a utilização de outros meios para aquisição, respeitada a legislação
pertinente as licitações e ao SRP-Sistema de Registro de Preços, assegurando ao
beneficiário do registro de preferência a preferência em igualdade de condições.
Art. 5°- A homologação do resultado da licitação e a firmação da Ata de Registro de
Preços não obriga o Município a realizar a aquisição total dos produtos e/ou serviços
ou quaisquer contratações do objeto licitado se não for de sua necessidade, não
cabendo à empresa vencedora quaisquer direitos caso não sejam atingidos para
fornecimento da totalidade.
Art. 6°- Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da
decisão estabelecida neste decreto.
Art. 7°- Este Decreto entra em vigor na data de sua emissão e/ou publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos trinta e um
dia do mês de agosto de dois mil e dezoito.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITura municipal de francisco alves

Estado do Paraná
DECRETO Nº 116 DE 31 DE AGOSTO DE 2018.
SUMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO PROFERIDO PELO PREGOEIRO E
EQUIPE DE APOIO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 069/2018 NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E
DÃO OUTRAS PROVIDENCIAS.
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de
direito público interno, na pessoa de seu representante legal o Prefeito Municipal Sr.
ALÍRIO JOSÉ MISTURA, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o julgamento proferido pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nomeado
pela portaria do executivo sob n.º 055/2018; e;
Considerando os termos e trâmites legais atendidos em conformidade com o que
determina o Edital Licitatório amparado pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002, Decreto Municipal nº. 030/2006, de 15 de maio de 2006, Decreto 5.450/2005
de 31 de maio de 2005, Decreto 5.504/2005 de 05 de agosto de 2005 e aplicandose subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, com alterações introduzidas posteriormente e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie.
D E C R E T A:
Art. 1° - FICA HOMOLOGADO o julgamento proferido e adjudicado pelo que trata
o processo licitatório n.º 096/2018, na modalidade de Pregão presencial – SRP n.º
069/2018, Implantação do Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos
a erem utilizados pela Rede Municipal de Saúde do Município de Francisco
Alves, para a(s) seguinte(s) empresa(s) licitante(s): a) CICAVEL CIRÚRGICA
CASCAVEL LTDA, por ter apresentado proposta mais vantajosa com o resultado
de melhor proposta realizado em sessão pública em forma de lance sequencial em
conformidade com sua proposta inicial, e proposta final registrado e homologada em
ata de sessão pública para o(s) lote(s) n°01item(s)N°14, 15 e 25. Lote 03 item n°
2. b) SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP, por ter
apresentado proposta mais vantajosa com o resultado de melhor proposta realizado
em sessão pública em forma de lance sequencial em conformidade com sua proposta
inicial, e proposta final registrado e homologada em ata de sessão pública para o(s)
lote(s) n°01 item(s) N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46,
47, 49, 50 e 51. Lote 02 itens n° 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11 e 12. Lote 03 itens
n° 01, 03, 04, 05, 06 e 07.
Itens Deserto n° 09, 13, 23, 40, 43 e 48 do Lote 01, itens 03 e 09 do Lote 02.
Art. 2° - Fica fazendo parte integrante ao presente DECRETO, Ata de sessão Pública
com lance sequencial, Ata de Registro de Preços, Edital de Resultados, Extrato de ata,
anexo de proposta de preços, Publicações Legais no Diário Oficial do Município e demais
documentações pertinentes ao processo licitatório de conformidade com o que determina
Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 030/2006 de 15 de
maio de 2006, Decreto 5.450/2005 de 31 de maio de 2005, Decreto 5.504/2005 de 05 de
agosto de 2005 e aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da
Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações introduzidas posteriormente
e demais normas e/ou legislação regulamentares aplicáveis à espécie tanto perante a
legislação federal e/ou municipal pertinente à matéria.
Art. 3°- Fica autorizado a formalizar o devido contrato e/ou ata de registro de preços
nos termos do Artigo 54, dos demais artigos seguintes da Lei Federal 8.666/1993, Lei
10.520/2002 e das demais legislações municipal e federal em vigor e pertinente a matéria.
Art. 4°- A existência de quantidade e preços registrados na ata de registro de preços
constitui apenas estimativa e não obriga o município a firmar se de quaisquer
contratações ou aquisições que deles poderão advir e que não caiba o direito a
indenização de qualquer espécie por parte da licitante vencedora, facultando o
município a utilização de outros meios para aquisição, respeitada a legislação
pertinente as licitações e ao SRP-Sistema de Registro de Preços, assegurando ao
beneficiário do registro de preferência a preferência em igualdade de condições.
Art. 5°- A homologação do resultado da licitação e a firmação da Ata de Registro de
Preços não obriga o Município a realizar a aquisição total dos produtos e/ou serviços
ou quaisquer contratações do objeto licitado se não for de sua necessidade, não
cabendo à empresa vencedora quaisquer direitos caso não sejam atingidos para
fornecimento da totalidade.
Art. 6°- Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da
decisão estabelecida neste decreto.
Art. 7°- Este Decreto entra em vigor na data de sua emissão e/ou publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos trinta e um
dia do mês de agosto de dois mil e dezoito.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITura municipal de ivaté

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 428/2018
RELOTA JOSE ALDO MAIA.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. RELOTAR o servidor JOSE ALDO MAIA, portador da Cédula de Identidade
RG. nº. 3.035.243-2 SSP/PR, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de
Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários, passando
para a Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, a partir de 01 de Setembro
de 2018.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 31 dias do
mês de Agosto de 2018.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 429/2018
RELOTA ANTONIO JOSÉ RIBEIRO.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. RELOTAR o servidor ANTONIO JOSÉ RIBEIRO, portador da Cédula de
Identidade RG. nº. 5.894.671-0 SSP/PR, ocupante do cargo de Provimento Efetivo
de Operário Braçal, lotado na Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer,
passando para a Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários, a partir de 01 de
Setembro de 2018.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 31 dias do
mês de Agosto de 2018.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 430/2018
Concede Adicional por Mérito.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, com base no artigo 27 da Lei Municipal nº. 678/2015, de 10 de
dezembro de 2015;
R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER ADICIONAL POR MÉRITO à servidora LUIZA CHIZUKO
HARAGUCHI ZIPPE, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº. 5.683.755-8
SSP/PR., ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Professor dos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental, com lotação na Secretaria de Educação, Esporte, Cultura
e Lazer, no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o vencimento básico do 1°
Padrão de 20 (vinte) horas semanais, em cumprimento ao art. 27, da Lei nº. 678/2015,
que institui o Quadro do Magistério Público Municipal, a partir de 01 de Setembro
de 2018.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, aos 31 dias do mês
de Agosto de 2018.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 434/2018
Súmula: Dispõe sobre a concessão de diárias de viagem e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1.º - Conceder 03 (três) diárias, para custear despesa de viagem para UNIVALDO
CAMPANER, Prefeito Municipal de Ivaté-Pr, para viagem a cidade de Curitiba-Pr,
para tratar de assuntos de interesse do Município no PARANACIDADE, SEDU,
FUNDEPAR, DER e Secretaria de Educação, nos dias 04,05 e 06 de setembro de
2018.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, aos 31 dias do mês
de Agosto de 2018.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 432/2018
CONCEDE férias a servidores Públicos Municipais.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDER férias aos servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria
de Serviços Públicos e Rodoviarios, conforme segue:
Nº
NOME
PERÍODO DE AQUISIÇÃO PERÍODO DE
FRUIÇÃO
01
Antônio Ribeiro da Rocha
01/03/2016 à 28/02/2017 03/09/2018
á
02/10/2018
02
Maria Aparecida de Araújo Silva 01/06/2017 à 31/05/2018 03/09/2018
á
02/10/2018
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, aos 31 dias do mês de
Agosto do ano de 2018.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 431/2018
Concede adicional por tempo de serviço a servidor.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, com base no Art. 28 da Lei Complementar 71/2015.
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO no percentual
de 3% (três por cento) de anuênio a servidora VANIA PEREIRA DE SANTANA
ESGARAVATO, admitida em 02.09.2015, portadora da Cédula de Identidade Nº.
6.960.801-9SSP/PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, lotada na Secretaria de Saúde, a contar de 01 de Setembro de 2018.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, aos 31 dias do mês de
Agosto do ano de 2018.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal

PREFEITura municipal de maria helena

Estado do Paraná
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2014 – BQ (ESTATUTÁRIO)
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, usando das
faculdades outorgadas pelo art. 66, incisos VI e IX, da Lei Orgânica Municipal,
Considerando a Lei Complementar n.º 064/2018, de 30 de agosto de 2018, que cria
mais uma vaga de professor de Educação Física (20 Hs);
Considerando o ofício n.º 056/2018 da Secretaria de Educação e Cultura;
RESOLVE:
Convocar o (s) candidato (s) abaixo relacionado (s), aprovado (s) no Concurso
Público aberto pelo Edital nº 001/2014, a fim de submeter-se ao Exame de Sanidade
Física e Mental, e posterior nomeação ao cargo público:
Cargo: Professor de Educação Física (20 horas)
NOME
CLASSIFICAÇÃO
Cibele Rodrigues De Araújo Costa E Souza 03º
O (s) candidato (s) convocado (s) por este Edital deverão comparecer em qualquer
um dos locais do quadro abaixo para avaliação de sanidade física e mental:
Local:
Endereço:
U.B.S.
Rua Bom Sucesso, n.º 487, Vila Brasília– Fone: 44 3662-1029 (ao lado
do CRAS) – Verificar disponibilidade de horário para atendimento.
Pronto Atendimento
Av. Paraná, nº 991- Fone: 44 3662-1034 - Verificar
disponibilidade de horário para atendimento.
Deverão portar consigo os resultados dos exames abaixo relacionados para que
possa ser emitido, por médico do município de Maria Helena-Pr, o Atestado de
Sanidade Física e Mental, sendo que os custos dos exames correrão por conta do
candidato.
- Raio X do Tórax;
- Hemograma;
- Urina Tipo 1.
Após aprovação nos Exames Médicos, o candidato deverá comparecer até o dia 10
de setembro de 2018, na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Maria Helena, portando o original e fotocópia dos seguintes documentos:
- C.P.F.
- Cédula de Identidade (R.G.).
- Carteira de Trabalho e PIS/PASEP.
- Carteira Nacional de Habilitação, quando for o caso;
- Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
- Título de Eleitor e Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da
ausência;
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
- Comprovante da escolaridade exigida para o cargo (acompanhado de histórico
escolar) e, quando ser o caso, registro no órgão de classe;
- Comprovante de residência;
- Uma foto 3X4 recente;
- Atestado de Sanidade Física e Mental (Emitido por médico do município); e
- Certidão Negativa de Ações Civis e Criminais.
Maria Helena-PR, 31 de agosto de 2018.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal
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PREFEITura municipal de xambrê

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2018.
Termo de Colaboração celebrado entre o MUNICÍPIO DE XAMBRÊ e Centro
Assistencial Nova Vida - CANV.
Pelo presente Termo de Colaboração, de um lado o MUNICIPIO DE
XAMBRÊ, pessoa jurídica de direito público interno com sede e foro na
Avenida Roque Gonzales, 480, na cidade de Xambrê, Estado do Paraná,
inscrito no CNPJ 76.247.360/0001-54, neste ato representado pelo prefeito
municipal, WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO, doravante
designado simplesmente CONCEDENTE, e de outro lado, a CENTRO
ASSISTENCIAL NOVA VIDA – CANV, inscrito no CNPJ n.º 03.105.925/000195, com sede à Avenida Gralha Azul, n.º 243, Cidade Nova, CEP: 87550000, Altônia/PR, representada pelo Sr. Waldeir Amilton Nunes, doravante
designada simplesmente ENTIDADE, resolvem celebrar o TERMO DE
COLABORAÇÃO, com fundamento Processo de dispensa nº 001/2018,
na Lei Federal nº 13.019 de 31 de Julho de 2.014, sujeitando-se, no que
couber, às normas contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de colaboração tem por objeto o acolhimento provisório
e excepcional de criança e adolescente de ambos os sexos sob medida
de proteção ou em situação de risco social, cujas famílias ou responsáveis
encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de
cuidado e proteção, a ser realizada nas dependências da entidade, com
o fornecimento de equipamentos, recursos humanos, materiais, insumos,
conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
I – Efetuar à ENTIDADE o repasse total para custeio do objeto desta
Colaboração, no valor de R$ 30.051,00(trinta mil e cinquenta e um reais),
através do depósito bancário na conta corrente, a ser designada pela
entidade no prazo de até 30(trinta) dias contados da assinatura do contrato,
utilizada pela ENTIDADE para execução da presente Colaboração, nos
termos do plano de trabalho, mediante apresentação dos comprovantes,
referentes às despesas efetuadas;
II - Supervisionar, acompanhar, e avaliar, qualitativa e quantitativamente,
os serviços prestados pela ENTIDADE em decorrência desta Colaboração,
bem como apoiar tecnicamente a ENTIDADE na execução das atividades
objeto desta Colaboração;
III - Assinalar prazo para que a ENTIDADE adote providências necessárias
para o exato cumprimento das obrigações decorrentes desta Colaboração,
sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das
parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades
ocorrentes.
Parágrafo Único: É obrigação da ENTIDADE, manter e movimentar os
recursos na conta bancária específica da parceria.
CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE
a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Colaboração;
b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde
que necessários ao acompanhamento e controle da execução do objeto;
c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos
membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação da CONCEDENTE, e
de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos,
aos documentos e às informações referentes a este Instrumento, junto às
instalações da ENTIDADE;
d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de
investimento e de pessoal, conforme o caso;
e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da
instituição e ao adimplemento do Termo de Colaboração, mantendo as
certidões negativas em dia, não se caracterizando responsabilidade solidária
ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos,
qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução e
manter os comprovantes arquivados;
f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do
dia útil subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos
originais que compõem a prestação de contas;
g) Identificar o número deste Termo de Colaboração no corpo dos documentos
da despesa, e em seguida extrair cópia para anexar à prestação de contas
a ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago
quando a despesa for paga parcialmente com recursos do objeto;
h) Divulgar este Termo de Colaboração em seu sítio na internet, caso
mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos
em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da
assinatura, identificação do Instrumento, do Órgão CONCEDENTE,
descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação da prestação
de contas, bem como atender a Lei Federal nº 12.527/2011;
i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na
forma da legislação aplicável, mediante procedimento da fiscalização da
Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência.
j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não
justificado no cumprimento das etapas dos programas, práticas atentatórias
aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações
e demais atos praticados na execução deste Termo de Colaboração e
deixar de adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela
Administração Pública.
k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a
contratação dos profissionais e pagamento dos respectivos salários,
gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição
dos recursos a outras entidades, congêneres ou não;
l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade,
prazos e os custos previstos;
m) comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais eletrônicas ou
recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação do Termo de Parceria,
ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços
efetivamente prestados, comprovado por meio de controles ou registros,
além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir a
conferência atinente à regularidade dos valores pagos;
n) aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes
à sua contrapartida, exclusivamente no objeto constante na Cláusula
Primeira;
o) comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para
o presente instrumento, efetuando todas as movimentações financeiras
relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária.
p) não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como
condição para a execução do objeto.
q) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das
aplicações correspondentes até 31 de janeiro do exercício seguinte;
r) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não
aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho.
s) comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de
Colaboração todas as metas quantitativas e atendimentos de maneira
nominal, constante no Plano de Trabalho.
t) Efetuar cotação e pesquisa de preços, conforme regulamento próprio da
entidade, para aquisição de materiais e serviços.
u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange
a prestação de contas de exercícios anteriores, assim como manter a sua
regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual
e Federal;
v) comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela
ENTIDADE, assim como alterações em seu Estatuto;
CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO DE TRABALHO
O Plano de Trabalho proposto pela ENTIDADE deverá atender o artigo 22 da
Lei Ordinária nº 13.019, de 31/07/2014, contendo:
I - diagnóstico da realidade que será objeto das atividades da parceria,
devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou
metas a serem atingidas;
II - descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem
atingidas e de atividades a serem executadas, devendo estar claro, preciso
e detalhado o que se pretende realizar ou obter, bem como quais serão os
meios utilizados para tanto;
III - prazo para a execução das atividades e o cumprimento das metas;
IV - definição dos indicadores, qualitativos e quantitativos, a serem utilizados
para a aferição do cumprimento das metas;
V - elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços
praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza,
devendo existir elementos indicativos da mensuração desses custos, tais
como: cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações
especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao
público;
VI - plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela
administração pública;
VII - estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento de encargos
previdenciários e trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente na
consecução do objeto, durante o período de vigência proposto;
VIII - valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso
compatível com os gastos das etapas vinculadas às metas do cronograma
físico;
IX - modo e periodicidade das prestações de contas, compatíveis com o
período de realização das etapas vinculadas às metas e com o período de
vigência da parceria, não se admitindo periodicidade superior a 1 (um) ano
ou que dificulte a verificação física do cumprimento do objeto;
X - prazos de análise da prestação de contas pela administração pública
responsável pela parceria.
Parágrafo 1º - Excepcionalmente, admitir-se-á a ENTIDADE propor a
reformulação do Plano de Trabalho, sendo vedada a mudança de objeto.
Caberá ao Monitoramento da Secretaria de Municipal de Assistência Social,
apreciar a solicitação e manifestar-se a respeito no prazo máximo de trinta
dias.
Parágrafo 2º - Constarão como anexos do instrumento de parceria:
I - o plano de trabalho, que dele é parte integrante e indissociável;
II - o regulamento de compras e contratações adotado pela organização da
sociedade civil, devidamente aprovado pela administração pública parceira.
CLÁUSULA QUINTA – DO GESTOR DA PARCERIA
Em cumprimento do disposto na alínea “g” do artigo 35 da Lei Ordinária nº
13.019, de 31/07/2014, fica designado o servidor ALEX PACHECO PALMA,
Gestor da presente parceria.
CLÁUSULA SEXTA – DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Em cumprimento do disposto na alínea “h” do artigo 35 da Lei Ordinária
nº 13.019, de 31/07/2014, a Comissão de Monitoramento e Avaliação,
designada pela Portaria Municipal nº 78/2018, realizará o monitoramento e
avaliação da presente parceria.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS IRREGULARIDADES
Qualquer irregularidade concernente às cláusulas desta Colaboração será

oficiada à Secretaria de Municipal de Assistência Social, que deliberará
quanto à implicação de suspensão e demais providencias cabíveis.
Parágrafo Único: Os casos omissos serão solucionados de comum acordo
entre os colaboradores.
CLAUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
Este Instrumento tem sua vigência para por até 24 meses, contados a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos. Parágrafo Único: Em ocorrendo prorrogação do prazo, os valores
poderão ser corrigidos pelos índices IGP-M ou IPCA, ou outro a critério da
Administração, com periodicidade anual.
CLAUSULA NONA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Para a execução das atividades previstas neste Termo de Colaboração, no
presente exercício, a CONCEDENTE transferirá a ENTIDADE, de acordo
com o cronograma de execução, o valor de R$ 30.051,00 (trinta mil e
cinquenta e um reais).
As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento
orçamentário e a ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exigível
ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o
quantitativo deste objeto poderá ser reduzido até a etapa que apresente
funcionalidade.
O repasse da primeira parcela será efetuado até o quinto dia útil e após
a publicação do Termo de Colaboração. As demais parcelas serão
mensalmente repassadas no quinto dia útil de cada mês.
O repasse da terceira parcela fica condicionado à apresentação e
aprovação da prestação de contas da primeira parcela, o da quarta parcela
fica condicionado à apresentação e aprovação da segunda e, assim
sucessivamente, nos termos estabelecidos na clausula oitava.
CLAUSULA DÉCIMA -DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS
Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser
depositados na conta específica da ENTIDADE, vinculada ao objeto, a ser
designada pela entidade no prazo d eaté 30 dias contados da assinatura do
contrato, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança,
até sua utilização.
Os recursos depositados na conta bancária específica deste instrumento,
enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente
aplicados: a) em caderneta de poupança de instituição financeira pública
federal, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; e b) em
fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado
aberto lastreada em título da dívida pública, quando sua aplicação estiver
prevista para prazos menores.
Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta
ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa física ou jurídica, inclusive dos
empregados, vedado usar cheques para saque ou quaisquer pagamentos;
ou em espécie até no máximo R$ 800,00 (oitocentos reais) por pessoa
física durante a vigência do Instrumento, exclusivamente para atender a
excepcionalidade prevista no art. 54 de Lei nº 13.019/2014.
Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no
item 6.2 poderá ser utilizado pela ENTIDADE desde que não haja desvio
de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento.
A ENTIDADE deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os
rendimentos não utilizados, caso não efetue a boa execução dos recursos.
A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a
ENTIDADE a participar de novos Termos de Colaboração, acordos ou
ajustes com a Administração Municipal.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas ao MUNICÍPIO, da seguinte forma:
Prestar contas de forma parcial a cada bimestre, e de forma integral das
receitas e despesas até 90 dias a partir do término de vigência do Termo de
Colaboração segundo a Lei nº 13.019/2014, e de acordo com os critérios
e indicações exigidos pela CONCEDENTE, com 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, destacados nos relatórios de execução do objeto e
de execução financeira, bem como entregar balanço patrimonial, balancete
analítico anual, demonstração de resultado do exercício e demonstração das
origens e aplicação dos recursos da Entidade parceira, segundo as normas
contábeis vigentes, tendo a administração pública 150 dias para apreciar a
Prestação de Contas.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO
DA EXECUÇÃO DA COLABORAÇÃO.
O controle e a fiscalização da execução do presente ajuste ficarão sob
encargo da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Parágrafo 1º - Fica assegurado o 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 vigente, bem como aos locais de execução do objeto.
Parágrafo 2º - Fica estabelecida a obrigação de a organização da sociedade
civil inserir cláusula, no contrato que celebrar com fornecedor de bens ou
serviços com a finalidade de executar o objeto da parceria, que permita o
livre acesso dos servidores ou empregados dos órgãos ou das entidades
públicas repassadoras dos recursos públicos, bem como dos órgãos de
controle, aos documentos e registros contábeis da empresa contratada, nos
termos desta Lei, salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes
para todo e qualquer contratante.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESTITUIÇÃO
A ENTIDADE compromete-se a restituir no prazo de 30 (trinta) dias os valores
repassados pelo MUNICÍPIO, atualizados pelos índices de remuneração das
cadernetas de poupança, a partir da data de seu recebimento, nas seguintes
hipóteses: A inexecução do objeto desta Colaboração; Não apresentação
do relatório de execução físico financeira; e prestação de contas no prazo
exigido; Utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da
estabelecida.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
A presente Colaboração poderá ser rescindida por infração legal ou
descumprimento de suas Cláusulas e condições executórias, bem como
por denúncia precedida de notificação no prazo mínimo de 60 (sessenta)
dias, por desinteresse unilateral ou consensual, respondendo cada partícipe,
em qualquer hipótese, pelas obrigações assumidas até a data do efetivo
desfazimento.
Parágrafo 1º - Quando da denúncia, rescisão ou extinção da Colaboração,
caberá a ENTIDADE apresentar ao MUNICÍPIO no prazo de 10 (dez) dias,
documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas
até aquela data, bem como devolução dos saldos financeiros remanescentes,
inclusive dos provenientes das aplicações financeiras.
Parágrafo 2º - É prerrogativa MUNICÍPIO, assumir ou transferir a
responsabilidade pela execução do objeto colaborado, no caso de
paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua
descontinuidade; Parágrafo 3º - Na ocorrência de cancelamento de restos
a pagar, o quantitativo poderá ser reduzido até a etapa que apresente
funcionalidade;
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
Esta Colaboração poderá ser aditado, por acordo entre os participes, nos
casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, bem como para
prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
A eficácia desta Colaboração fica condicionada a publicação do respectivo
extrato no órgão de imprensa oficial do MUNICÍPIO, no prazo de 20 (vinte)
dias a contar da data de sua assinatura.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS PROIBIÇÕES
Fica ainda proibido à ENTIDADE:
a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres
ou não;
b) deixar de aplicar nas atividades-fim, ao menos 80% de sua receita total;
c) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo
concedente;
d) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de
Colaboração;
e) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título
de taxa de administração;
f) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis
com o objeto deste Termo de Colaboração;
g) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;
h) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas
bancárias;
i) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior
ressarcimento;
j) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços
economicamente mensuráveis) pactuada no Plano de Trabalho;
k) Realizar despesas com:
A) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos
ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da
administração pública na liberação de recursos financeiros, bem como
verbas indenizatórias;
B) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente
vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de
orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal;
C) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil
que não atendam às exigências do art. 46 da Lei 13019/2014;
D) Obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação
de novas estruturas físicas;
l) pagamento de despesa bancária;
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA-DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Xambrê para dirimir quaisquer questões
resultantes da execução desta Colaboração;
E, por estarem de acordo com as Cláusulas e condições ajustadas, firmam o
presente termo de Colaboração em 03 (três) vias de igual teor, na presença
das testemunhas abaixo assinadas.
Xambrê, 23 de agosto de 2018.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal
CENTRO ASSISTENCIAL NOVA VIDA - CANV
Presidente
TESTEMUNHAS:
Nome legível: Alex Pacheco Palma
Assinatura: ___________________
RG: 10.043.867-4
Nome legível: Andréa Sefrian Martins
Assinatura: ___________________
RG:7.686.028-9

leis@ilustrado.com.br

Câmara Municipal de Umuarama
ESTADO DO PARANÁ

PAUTA DA ORDEM DO DIA
DIA 3/SETEMbRO /2018
SESSÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1/2018 – Altera o art. 58 da Resolução nº 01/1990
de 21 de dezembro de 1990 – Regimento Interno da Câmara Municipal
de Umuarama.
Dos Vereadores Deybson Bitencourt, Ana Novais, Mateus Barreto e
Jones Vivi – para receber emendas.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2/2018 – Revoga o inciso I do § 4º do art. 40 da
Resolução nº 01/1990 de 21 de dezembro de 1990 – Regimento
Interno da Câmara Municipal de Umuarama.
Dos Vereadores Deybson Bitencourt, Ana Novais, Mateus Barreto e
Jones Vivi – para receber emendas.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3/2018 – Altera o inciso II do art. 21, da Resolução
nº 01/2008, de 04 de julho de 2008.
Da Mesa Diretora.
EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4/2018 – Acrescenta dispositivo na Resolução nº
01/2008, de 04 de julho de 2008, que Dispõe sobre a Estrutura
Orgânico-Administrativa da Câmara Municipal de Umuarama.
Da Mesa Diretora, com 2 artigos.
EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, ARTIGO POR ARTIGO.
PROJETO DE LEI Nº 61/2018 – Altera o art. 1º da Lei Municipal nº 4.144, de 18 de
julho de 2016.
Do Poder Executivo Municipal.
EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.
PROJETO DE LEI Nº 64/2018 – Autoriza o Poder Executivo a transigir, mediante
dação em pagamento com bens imóveis de propriedade do
Município de Umuarama, para a quitação de direitos decorrentes de
instrumento contratual celebrado com pessoas físicas, nos termos
da Lei Municipal nº 2.288, de 09 de junho de 2000, e dá outras
providências.
Do Poder Executivo Municipal.
EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.

Câmara Municipal de Umuarama

PROJETO DE LEI Nº 59/2018 – Autoriza a desafetação de imóvel situado no
Município de Umuarama.
ESTADO
DOcom
PARANÁ
Do Poder Executivo
Municipal,
2 artigos.
EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, ARTIGO POR ARTIGO.

PROJETO DE LEI Nº 75/2017 – Dispõe sobre a veiculação da informação do

horário das linhas de transporte coletivo público em terminal e
pontos de parada de ônibus.

Do Vereador Deybson Bitencourt.
EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.

PROJETO DE LEI Nº 47/2018 – Autoriza o recebimento de patrocínio/apoio pelo
Município mediante contrapartida de publicidade.
Do Vereador Junior Ceranto.
EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.
PROJETO DE LEI Nº 71/2018 – Altera o artigo 7º da Lei Municipal nº 4.288, de
26 de julho de 2018.
Da Vereadora Maria Ornelas.
EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 43/2018 – Revoga dispositivo do
Decreto Legislativo nº 17/2014.
Do Vereador Marcelo Nelli.
EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 49/2018 – Denomina via pública no
Município de Umuarama, Estado do Paraná.
Do Vereador Mateus Barreto.
EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 51/2018 – Denomina via pública no
Município de Umuarama, Estado do Paraná.
Do Vereador Ronaldo Cruz Cardoso.
EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 53/2018 – Outorga Título de Cidadão
Honorário de Umuarama a Eduardo Giostri.
Do Vereador Junior Ceranto.
EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.
Edifício Vereador Antonio Milton Siqueira, em 31 de agosto de 2018.

MARIA DE JESUS ORNELAS VALLE
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Av. Presidente Castelo Branco, nº 3370, salas 5 e 6
CEP: 87.503-200 Umuarama-PR
Fones: (44) 3906-1092 ou 3906-1019 / Celular: (44) 98457-1109
E-mail: cmdi@umuarama.pr.gov.br
RESOLUÇÃO nº 09, de 31 de agosto de 2018
Súmula: Aprova a utilização de Recurso Financeiro do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI para custear
gibis com tema “Respeito a Pessoa Idosa”.
O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Umuarama, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições asseguradas
pela Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso,
Lei Municipal n° 3.087, de 17 de outubro de 2007 e suas alterações e, Regimento Interno, reunido ordinariamente no
dia 31 de agosto de 2018, às 8 horas na Sala de Reuniões da Secretaria Executiva dos Conselhos de Umuarama,
CONSIDERANDO a Lei nº 3.730, de 27 de julho de 2011, que cria o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso,
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar a utilização de Recurso Financeiro do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI para custear a
aquisição de 2.700 (dois mil e setecentos) exemplares de gibis com tema “Respeito a Pessoa Idosa”, no valor unitário
de R$ 1,05 (um real e cinco centavos), totalizando R$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais).
Art. 2º. A Secretaria Municipal de Assistência Social ficará encarregada pela contratação de empresa qualificada para
a execução, produção e publicação do gibi, e terá a responsabilidade de apresentar para este Conselho de Direitos, a
prestação de contas dos recursos utilizados.
Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama-PR, 31 de agosto de 2018.
Sebastiana Ruiz Garcia
Presidente do CMDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 2.701/2018
Homologa e adjudica o julgamento proferido pela Comissão Especial de Licitação sobre propostas apresentadas na
Tomada de Preço nº 016/2018 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica homologado e adjudicado o julgamento proferido pela Comissão Especial de Licitação sobre propostas
apresentadas na Tomada de Preço nº 016/2018 - PMU, que tem por objeto a contratação de empresa de arquitetura
e ou engenharia, sob regime de empreitada global, para execução de obras de reforma de 145,25m2 e ampliação
de 50,98m2, do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, localizado no Parque Dom Pedro II, município
de Umuarama – PR., com recursos oriundos do Contrato de Repasse nº 842354/2016/FNAS/CAIXA – Processo
2613.1037321-90/2016, conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de acordo com as normas, condições e
especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos, tendo sido declarada vencedora a empresa CANTO NORTE
CONSTRUÇÕES LTDA. ME.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 31 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 2.702/2018
Homologa e adjudica o julgamento proferido pela Comissão Especial de Licitação sobre propostas apresentadas na
Tomada de Preço nº 017/2018 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica homologado e adjudicado o julgamento proferido pela Comissão Especial de Licitação sobre propostas
apresentadas na Tomada de Preço nº 017/2018 - PMU, que tem por objeto a contratação de empresa de arquitetura e
ou engenharia, sob regime de empreitada global, para execução de obras de reforma da Escola Municipal Vinicius de
Moraes/Escola Estadual Parque Jabuticabeiras, município de Umuarama – PR., com recursos oriundos do Convênio
nº 034/2018, celebrado entre o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional – FUNDEPAR e o Município
de Umuarama – PR., conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de acordo com as normas, condições e
especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos, tendo sido declarada vencedora a empresa CANTO NORTE
CONSTRUÇÕES LTDA. ME.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 31 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 208/2018
Altera os valores das ações do Plano Plurianual 2018-2021 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e, com base
no art. 4°, da Lei nº. 4.250 de 15 de dezembro de 2017,
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam alterados os anexos constantes da Lei Municipal nº. 4.250, de 15 de dezembro de 2017, a seguir
relacionados:
I – Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo – Constante do Anexo I;
II – Resumo das Ações por Função/Subfunção - Constante do Anexo I;
III – Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção - Constante do Anexo I;
IV – Demonstrativo da Evolução da Receita Orçamentária e sua Projeção - Constante do Anexo I;
V – Metas e Prioridades para o Exercício Financeiro – Constante do Anexo II
Art. 2º. Os Demonstrativos passam a vigorar com as alterações dos valores constantes nos Decretos de Créditos
Adicionais, publicados no mês de Agosto do corrente ano.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 30 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2018 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Ofício nº 125/2018 - SAD, solicita ratificação do ato por mim praticado na autorização concedida à SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, para contratação da empresa UNIÃO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE
AO CÂNCER - UOPECCAN, para prestação de serviços de exames especializados de Colangiopancreatografia
Retrógrada endoscópica( CPRE), aos usuários do Sistema Único de Saúde de Umuarama, conforme o edital de
chamamento público n° 006/2018, com inexigibilidade de licitação, de acordo com o artigo 25 da Lei Federal nº
8.666/93.
DESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no
procedimento nº 069/2018,
anexo. Em 31 de agosto de 2018.
Assina: Cecília Cividini Monteiro da Silva – Secretária
Municipal de Saúde.
RATIFICO EM 31/08/2018
CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
N O T I F I C A Ç Ã O Nº 094/2018
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
30/08/2018 FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$
56.783,59
PAÇO MUNICIPAL, aos 31 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
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UMUARAMA, sábado, 1º de setembro DE 2018

Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ		
DECRETO Nº 204/2018
Abre Crédito Adicional Especial, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando
as disposições da Lei Municipal nº 4.293 de 24 de agosto de 2018;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional especial ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal n°
4.251, de 15 de dezembro de 2017, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I.
Art. 2º. Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, igual importância proveniente
de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017, da Fonte 000 - Recursos Ordinários
(Livres) - Exercício Corrente, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 27 de agosto de 2.018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 204 DE 27/08/2018
Crédito Adicional Especial - Inciso II, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)
ÓRGÃO:
08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
UNIDADE: 08.002. - DIRETORIA DE OBRAS				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL
NATUREZA
DA
DESPESA FONTE
VALOR
15.451.0005.2268
Ingresso e Manutenção Consórcio Público Intermunicipal Inovação e Desenvolvimento
Estado do Paraná
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
000
R$ 500.000,00
TOTAL GERAL
R$ 500.000,00
TOTAL GERAL
500.000,00
							
ANEXO II
ANEXO AO DECRETO N° 204 DE 27/08/2018
Crédito Adicional Especial - Inciso II, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
CANCELAMENTO DE DESPESA
SUPERÁVIT FINANCEIRO
EM 31/12/2017
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS ATIVO FINANCEIRO
PASSIVO FINANCEIRO
SUPERÁVIT FINANCEIRO
			
N° Fonte
Valor
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
12.627.310,69
2.913.654,23 .000
9.713.656,46
Valor utilizado pelo Decreto nº 008/2018
.000
762.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 010/2018
.000
43.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 015/2018
.000
111.800,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 021/2018
.000
522.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 027/2018
.000
50.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 031/2018
.000
455.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 038/2018
.000
1.585.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 44/2018
.000
208.900,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 54/2018
.000
300.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 55/2018
.000
400.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 56/2018
.000
4.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 57/2018
.000
155.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 65/2018
.000
75.650,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 68/2018
.000
1.000.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 72/2018
.000
66.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 74/2018
.000
129.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 77/2018
.000
163.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 122/2018
.000
149.325,12
Valor utilizado pelo Decreto nº 94/2018
.000
7.240,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 106/2018
.000
50.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 95/2018
.000
617.800,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 98/2018
.000
4.400,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 103/2018
.000
181.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 157/2018
.000
234.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 102/2018
.000
117.800,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 109/2018
.000
21.200,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 114/2018
.000
20.000,00
Valor utilizado pelo Projeto de Lei nº 51/2018 .000
21.660,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 125/2018
.000
27.100,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 126/2018
.000
9.700,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 141/2018
.000
100.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 144/2018
.000
255.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 149/2018
.000
298.600,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 152/2018
.000
24.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 156/2018
.000
6.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 160/2018
.000
49.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 166/2018
.000
41.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 167/2018
.000
76.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 170/2018
.000
20.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 173/2018
.000
65.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 177/2018
.000
17.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 179/2018
.000
193.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 182/2018
.000
28.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 204/2018
000
500.000,00
Saldo atual .000
549.481,34
							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ		
DECRETO Nº 207/2018
Abre Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando
as disposições da Lei Municipal nº 4.251 de 15 de dezembro de 2017;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal n°
4.251, de 15 de dezembro de 2017, no valor de R$ 473.500,00 (quatrocentos e setenta e três mil e quinhentos reais),
para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1° decorrem de:
I - provável excesso de arrecadação da Fonte 70040 - Convênio 055/2018 - SEAB - Gestão de Solo e Água em
Microbacias, no valor de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais) , e da Fonte 60056 - Ampliação do
Telecentro da Fundação Cultural Conv. 790959, no valor de R$ 6.544,63 (seis mil, quinhentos e quarenta e quatro
reais e sessenta e três centavos), considerando a tendência do exercício nos termos do art. 43, § 3º da Lei Federal
nº 4320/64.
II - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017, da Fonte 60056 -Ampliação do
Telecentro da Fundação Cultural Conv. 790959, no valor de R$ 103.455,37 (cento e três mil, quatrocentos e cinquenta
e cinco reais e trinta e sete centavos), e da Fonte 085 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM, no valor de
R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais), conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de agosto de 2.018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 207 DE 29/08/2018
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)
ÓRGÃO:
13. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
UNIDADE: 13.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A.M				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL
NATUREZA
DA
DESPESA FONTE
VALOR		
20.608.0008.2171
Fomento Agropecuário
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
70040
R$
10.800,00 		
20.608.0008.2171
Fomento Agropecuário
3.3.90.39.00.00 OUTROS
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
70040
R$
76.700,00 		
TOTAL GERAL
R$
87.500,00 		
ÓRGÃO:
22. - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
UNIDADE: 22.001. - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICÍPIOS				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL
NATUREZA
DA
DESPESA FONTE
VALOR		
28.846.0000.3127
Despesas com Devolução/Restituição de Saldos de Convênios e Congêneres
3.3.20.93.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
60056
R$ 110.000,00
TOTAL GERAL
R$ 110.000,00 		
ÓRGÃO:
08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
UNIDADE: 08.002. - DIRETORIA DE OBRAS				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL
NATUREZA
DA
DESPESA FONTE
VALOR		
27.813.0005.1085
Revitalização de Praças, Instalações e Manutenção de Parques Infantis e
ATI’s
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
085
R$ 276.000,00
TOTAL GERAL
R$ 276.000,00 		
TOTAL GERAL
473.500,00 		
ANEXO II		
ANEXO AO DECRETO N° 207 DE 29/08/2018		
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64		
SUPERÁVIT FINANCEIRO		
EM 31/12/2017		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO		
DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS ATIVO FINANCEIRO
PASSIVO FINANCEIRO
SUPERÁVIT FINANCEIRO 		
			
N° Fonte
Valor 		
-Ampliação do Telecentro da Fundação Cultural Conv. 790959
105.009,37
1.554,00
.60056
103.455,37 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 207/2018
60056
103.455,37 		
Saldo atual .60056
- 		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO		
DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS ATIVO FINANCEIRO
PASSIVO FINANCEIRO
SUPERÁVIT FINANCEIRO 		
			
N° Fonte
Valor 		
-Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM
4.683.830,85
0,00
.085
4.683.830,85 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 207/2018
085
276.000,00 		
Saldo atual .085
4.407.830,85 		
							

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

LEI COMPLEMENTAR Nº 453
De: 30 de agosto de 2018.
Amplia o número de vagas de cargos públicos e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º. Fica criado na estrutura administrativa do Poder Executivo, o cargo de
provimento efetivo de MOTORISTA II – Distritos de Roberto Silveira e Vila Nova
Jerusalém, 01 (uma) vaga, sob o regime estatutário, com as seguintes características
e condições:
I – Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais.
II – Requisitos: Possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH, na Categoria C.
III – Remuneração mensal: R$ 1.676,50 (um mil seiscentos e setenta e seis reais e
cinquenta centavos).
IV – Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
V – Atribuições do Cargo:
a) conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores acima de 3,5
toneladas, inclusive tratores de carreta;
b) recolher o veículo à garagem ou a local destinado quando concluída a jornada
de trabalho;
c) comunicar qualquer defeito porventura existente no veículo, não transitando com
o mesmo até que se realize o conserto;
d) manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento;
e) fazer reparos de emergência;
f) zelar pela conservação do veículo efetuando serviço de polimento quando
necessário;
g) encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe
for confiada;
h) providenciar carga e descarga no interior do veículo;
i) promover o abastecimento de combustível, água e óleo do veículo;
j) verificar o funcionamento do sistema elétrico;
k) providenciar a lubrificação quando indicada;
l) verificar o grau de densidade e nível de água de bateria, bem como a calibragem
dos pneus;
m) checar diariamente o sistema de freios e o nível de óleo do motor;
n) efetuar trocas de pneus quando furados em serviço;
o) dirigir obedecendo a sinalização e velocidade indicada;
p) portar habilitação e certificado de propriedade do veículo sempre que estiver em
serviço;
q) auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de
medicamentos, tubos de oxigênio, macas e etc.;
r) eventualmente operar rádio transceptor;
s) executar registro em fichas próprias do destino do serviço a ser prestado;
t) executar outras tarefas correlatas.
Art. 2º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, em 30 de agosto 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 095/2018
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
28/08/2018
FUNDEB
R$
89.924,68
29/08/2018
FUNDEB
R$
6.208,58
29/08/2018
FUNDEB
R$
13.973,00
29/08/2018
FUNDEB
R$
270.796,96
30/08/2018
FUNDEB
R$
330,51
30/08/2018
FUNDEB
R$
104.858,66
30/08/2018
FUNDEB
R$
5.167,45
30/08/2018
FUNDEB
R$
2.550,50
30/08/2018
FUNDEB
R$
45.893,38
30/08/2018
FUNDEB
R$
4.383,32
31/08/2018
FUNDEB
R$
11.370,19
30/08/2018
FPM
*R$
901.113,00
30/08/2018
ITR
*R$
661,97
30/08/2018
IPI
*R$
6.546,54
*Valores líquidos deduzido Pasep e Fundeb.
PAÇO MUNICIPAL, aos 31 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 2.618/2018
Revogar a Portaria nº 2383 de 27 de setembro de 2018, que concedeu licença
Saúde a servidora SAMANTHA CAMARGO MEDINO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Revogar a Portaria nº 2383 de 27 de setembro de 2018, que concedeu
licença Saúde a servidora SAMANTHA CAMARGO MEDINO, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 9.799.516-8-PR, inscrito no CPF nº 075.968.239-98, nomeada
em 06 de julho de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime
Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 28 de setembro
de 2018.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 20 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.683/2018
Designa o servidor ALBARI ALVARO DOS SANTOS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Designar o servidor ALBARI ALVARO DOS SANTOS, portador da Cédula
de Identidade nº 3.540.859-2-SSP-PR, inscrito no CPF sob n.º 474.559.699-53,
nomeado em 18 de março de 2015, ocupante do cargo de carreira de Motorista
II, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, para prestar serviço no Fundo Municipal de Saúde, sem ônus para o
mesmo, a partir de 01 de setembro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.684/2018
Conceder prorrogação de licença Maternidade à servidora MARIA APARECIDA
SANTOS BARBOSA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder à servidora MARIA APARECIDA SANTOS BARBOSA, portadora da
Cédula de Identidade RG nº 8.006.248-6-SESP/PR, inscrita no CPF n.º 048.242.78929, ocupante do cargo de carreira de Professora, nomeada em 13 de junho de 2006,
pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, prorrogação
de licença Maternidade, no período de 11 de setembro de 2018 a 09 de novembro de
2018, conforme Processo nº 8712/2018, sem prejuízo de seu vencimento.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.685/2018
Conceder prorrogação de licença Maternidade à servidora MARIA APARECIDA
SANTOS BARBOSA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder à servidora MARIA APARECIDA SANTOS BARBOSA, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 8.006.248-6-SESP/PR, inscrita no CPF n.º
048.242.789-29, ocupante do cargo de carreira de Professora, nomeada em 05
de agosto de 2011, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, prorrogação de licença Maternidade, no período de 11 de setembro de
2018 a 09 de novembro de 2018, conforme Processo nº 8712/2018, sem prejuízo
de seu vencimento.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.686/2018
Concede licença Saúde a servidora SÔNIA MARIA BARBOSA FRANCO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora SÔNIA MARIA BARBOSA FRANCO, portadora da
Cédula de Identidade RG nº 4.860.135-9-SSP-PR, inscrita no CPF nº 846.606.78920, nomeada em 15 de maio de 2006, para ocupar o cargo de carreira de Professora,
pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença
Saúde no período de 17 de agosto de 2018 a 15 de outubro, sem prejuízo de seu
vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.687/2018
Exonera FERNANDO NERIS DE FREITAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Exonerar FERNANDO NERIS DE FREITAS, portador da Cédula de Identidade
RG nº 9.565.534-3-SSP-PR, inscrito no CPF nº 051.963.229-06, nomeado em 01 de
fevereiro de 2017, ocupante do cargo em comissão de Chefe de Divisão de Arte e
Criação, símbolo CC-02, lotado na Secretaria Municipal de Comunicação Social, a
contar de 03 de setembro de 2018, ficando revogada as Portaria nº 336/2017 de 09
de fevereiro de 2017.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.688/2018
Nomeia GUSTAVO FELIPE BACARO e concede gratificação.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Nomeia GUSTAVO FELIPE BACARO, portador da Cédula de Identidade
RG. n.º 10749789-7-SESP-PR, inscrito no CPF n.º 100.815.559-46, para ocupar o
cargo em comissão de Assessor Especial III, símbolo CC-05, lotado na Secretaria
Municipal de Obras, com ônus para a mesma, a partir de 03 de setembro de 2018.
Art. 2º. Conceder ao ora nomeado, o percentual de 89,23% (oitenta e nove vírgula
vinte e três por cento) sobre o símbolo CC-05, a contar de 03 de setembro de 2018,
a título de Representação.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 30 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.689/2018
Revogar a Portaria n° 1.549 de 30 de junho de 2017, que concedeu Gratificação por
Função ao servidor FABIO HENRIQUE CHAVES DE OLIVEIRA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Revogar a Portaria n° 1.549 de 30 de junho de 2017, que concedeu
Gratificação por Função ao servidor FABIO HENRIQUE CHAVES DE OLIVEIRA,
portador da cédula de identidade RG n°. 8.513.494-9 -SSP/PR, inscrito no CPF
sob n.º 040.517.959-69, nomeado em 10 de junho de 2015, para ocupar o cargo
de carreira de Motorista II, pelo regime Estatutário, lotado no Fundo Municipal de
Saúde, ficando revogada a portaria nº 2.250 de 25 de agosto de 2017 a contar de
01 de setembro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 30 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.690/2018
Nomeia JAIR ROBERTO TETZLAFF e concede gratificação.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Nomeia JAIR ROBERTO TETZLAFF, portador da Cédula de Identidade
RG. n.º 1102575725-SESP-RS, inscrito no CPF n.º 704.076.659-00, para ocupar o
cargo em comissão de Assessor Especial III, símbolo CC-05, lotado na Secretaria
Municipal de Obras, com ônus para a mesma, a partir de 03 de setembro de 2018.
Art. 2º. Conceder ao ora nomeado, o percentual de 65,00% (sessenta e cinco por
cento) sobre o símbolo CC-05, a contar de 03 de setembro de 2018, a título de
Representação.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 30 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.691/2018
Designa o servidor JAIR ROBERTO TETZLAFF.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Designar o servidor JAIR ROBERTO TETZLAFF, portador da Cédula de
Identidade RG. n.º 1102575725-SESP-RS, inscrito no CPF n.º 704.076.659-00,
para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial III, símbolo CC-05, lotado
na Secretaria Municipal de Obras, para prestar serviço na Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, sem ônus para a mesma, a contar de 03 de setembro
de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 30 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.692/2018
Concede licença Saúde a servidora APARECIDA PONTES DE LIMA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora APARECIDA PONTES DE LIMA, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 3.471.353-7-SSP-PR, inscrita no CPF nº 600.121.459-04,
nomeado em 03 de julho de 2013, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de
Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotado no Fundo Municipal de Saúde,
licença Saúde a partir no período de 14 de agosto de 2018 a 12 de outubro de 2018,

sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar
n.º 018/1992.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 30 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.693/2018
Concede licença Saúde a servidora DAIANE TEXEIRA DA ROCHA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora DAIANE TEXEIRA DA ROCHA, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 8.183.805-4-SESP-PR, inscrita no CPF nº 040.496.949-64,
nomeada em 04 de fevereiro de 2016, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar
de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, licença Saúde no período de 18 de agosto de 2018 até 16 de outubro
de 2018, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei
Complementar n.º 018/1992.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 30 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.694/2018
Conceder Licença Prêmio por Assiduidade à servidora MARIA APARECIDA
ESTEVES CARDOSO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora MARIA APARECIDA ESTEVES CARDOSO, portadora
da cédula de identidade RG nº 4.571.424-1-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 624.484.39915, admitida em 02 de maio de 1986 e nomeada em 14 de maio de 1991, pelo regime
Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada
no Fundo Municipal de Saúde, 03 (três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade
referente ao período aquisitivo de 2009/2014, de acordo com a Lei Complementar n.º
169 de 19 de outubro de 2006, nos termos do Processo n.º 5359/2014, com fruição no
período de 08 de outubro de 2018 a 07 de janeiro de 2019.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 30 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.695/2018
Conceder Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor LAERCIO FRACCAROLI.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder ao servidor LAERCIO FRACCAROLI, portador da cédula de
identidade RG nº 2.102.663-SSP/PR, inscrito no CPF n.º 433.823.049-53, nomeado
em 01 de março de 2010, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira
de Servente Geral, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 84 (oitenta
e quatro) dias de Licença Prêmio por Assiduidade referente ao período aquisitivo de
2010/2015, de acordo com a Lei Complementar n.º 169 de 19 de outubro de 2006,
nos termos do Processo n.º 1866/2015, com fruição no período de 03 de setembro
de 2018 a 25 de novembro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 30 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.696/2018
Conceder Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor THIAGO DE BRITO LIMA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder ao servidor THIAGO DE BRITO LIMA, portador da cédula de
identidade RG nº 8.588.602-9-SSP/PR, inscrito no CPF n.º 052.324.129-14,
nomeado em 06 de setembro de 2011, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo
de carreira de Operador de Equipamento Rodoviário, lotado na Secretaria Municipal
de Serviços Rodoviários, 91 (noventa e um) dias de Licença Prêmio por Assiduidade
referente ao período aquisitivo de 2011/2016, de acordo com a Lei Complementar n.º
169 de 19 de outubro de 2006, nos termos do Processo n.º 8285/2016, com fruição
no período de 31 de outubro de 2018 a 29 de janeiro de 2019.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 30 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.697/2018
Conceder Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor LINDOVA SIMAO DA ROCHA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder ao servidor LINDOVA SIMAO DA ROCHA, portador da cédula
de identidade RG nº 4.242.275-4-SSP/PR, inscrito no CPF n.º 703.771.039-34,
nomeado em 03 de fevereiro de 1992, para ocupar o cargo de carreira de Guarda
Municipal 1ª Classe, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de
Defesa Social, 03 (três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade referente ao
período aquisitivo de 2005/2010, de acordo com a Lei Complementar n.º 169 de 19
de outubro de 2006, nos termos do Processo n.º 3375/2015, com fruição no período
de 06 de agosto de 2018 a 05 de novembro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 30 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.698/2018
Concede promoção por conhecimento à servidora TELMA CRISTINA VALENSUELA
CARRILHO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Promover por conhecimento TELMA CRISTINA VALENSUELA CARRILHO,
portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 5.237.383-2-SSP-PR, inscrita no CPF nº
016.898.289-78, nomeada em 07 de maio de 2014, para ocupar o cargo de carreira
de Servente Geral, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de
Serviços Públicos, passando do item “a”, Classe “A”, para o item “b”, Classe “B”, com
base no artigo 7.º e seus parágrafos, e inciso I do artigo 8.º da Lei Complementar
n.º 188 de 19.11.2007, nos termos do Processo n.º 9686/2018, a contar de 28 de
agosto de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 30 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.699/2018
Concede promoção por conhecimento ao servidor EDILSON RODRIGUES
ALBUQUERQUE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Promover por conhecimento EDILSON RODRIGUES ALBUQUERQUE,
portador da Cédula de Identidade RG. n.º 8.395.519-8-SSP-PR, inscrito no CPF nº
047.109.749-77, nomeado em 06 de julho de 2015, para ocupar o cargo de carreira de
Enfermeiro, pelo regime Estatutário, lotado no Fundo Municipal de Saúde, passando
do item “b”, Classe “B”, para o item “c”, Classe “C”, com base no artigo 7.º e seus
parágrafos, e inciso I do artigo 8.º da Lei Complementar n.º 188 de 19.11.2007, nos
termos do Processo n.º 9666/2018, a contar de 28 de agosto de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 30 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.700/2018
Constitui Comissão Especial para avaliação de Amostra de Uniforme Escolar
(camiseta), que será fornecido para os alunos da Rede Municipal de Ensino, e
Uniforme PROERD (Camiseta), que será fornecido para os alunos dos 5º Anos da
Rede Municipal de Ensino de Umuarama.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Constituir Comissão Especial para Avaliação da amostra do Uniforme
Escolar (camiseta), que será fornecido para os alunos da Rede Municipal de Ensino,
e Uniforme PROERD (Camiseta) que será fornecido apenas para os alunos dos 5º
Anos, conforme determinado no edital do Pregão Presencial nº 126/2018, onde será
integrada por:
DALVA TEODORO DE AZEVEDO DA SILVEIRA
CPF 763.671.349-72
RG 5.325.710-0
FABIO MASSAMITSU SAKATA
CPF 003.496.889-07
RG 4.993.899-3
MARIA DE LOURDES CASTANHA DE FREITAS
CPF 004.541.049-60
RG 1.853.764
Art. 2°. Considerar de relevância os serviços prestados pela Comissão ora
constituída, porém sem ônus ao Município.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 30 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.703/2018
Concede licença Saúde a servidora JANE KARLA TRENTO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora JANE KARLA TRENTO portadora da Cédula de
Identidade RG nº 6.414.043-4-SESP-PR, inscrita no CPF nº 036.084.939-30,
nomeada em 01 de abril de 2008, para ocupar o cargo de carreira de Professora,
pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença Saúde
no período de 02 de agosto de 2018 a 01 de outubro de 2018, sem prejuízo de seu
vencimento, de acordo com o art. 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 31 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
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UMUARAMA, sábado, 1º de setembro DE 2018

Publicações legais
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2018 - CREDENCIAMENTO DE
SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - PREÂMBULO
1.1. O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, através do Fundo
Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 08.931.506/0001-26, com sede à
Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, 4253, de conformidade com a Lei nº 8.666/93,
suas alterações, Lei nº 8.080/90, Lei Estadual nº 15.608/2007, art. 24 e demais
legislações aplicáveis à espécie, torna pública a realização de CREDENCIAMENTO
DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE, nos termos das condições
estabelecidos no presente Instrumento de Chamamento.
1.2. A análise da documentação dos interessados será realizada pelos membros da
Comissão Técnica de Credenciamento do Fundo Municipal de Saúde, com avaliação
final em conformidade com os parâmetros e requisitos estabelecidos neste Edital;
1.3. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos
interessados, vistoria técnica e o cumprimento das demais exigências contidas no
presente Edital.
2 - OBJETO DO CREDENCIAMENTO
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de pessoas
jurídicas na Área de Saúde para a realização de procedimentos especializados, em
atendimento aos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, que
serão pagos de acordo com os valores constantes na tabela SIA/SUS e complemento
de acordo com tabela em anexo.
OBS: SERÃO FORNECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AS
MODALIDADES PARA O CREDENCIAMENTO DA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME
DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO DESTE EDITAL.
3 - REGÊNCIA LEGAL
O presente credenciamento é regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, com alterações posteriores e demais legislação pertinente, aplicando-se, caso
necessário, os princípios de direito público, suplementados pelo direito privado.
4 - PRAZOS
4.1. O requerimento de credenciamento deverá ser dirigido à Comissão Técnica de
Credenciamento, acompanhado de toda a documentação exigida de acordo com o
item 5 deste Edital, devendo ser protocolado junto à Secretaria Municipal de Saúde,
a qualquer momento, entre o dia 03 de setembro de 2018 e o dia 18 de setembro
de 2018, durante o horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, em
envelope lacrado;
4.2. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado em decorrência do
credenciamento será de até 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60
(sessenta) meses, conforme legislação aplicável à espécie;
4.3. O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias corridos, contados
da convocação do interessado.
5 - DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CREDENCIAMENTO
5.1. Os seguintes documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados
juntamente com o pedido de credenciamento:
a) Contrato Social e suas alterações;
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social,
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN
nº1.751, de 02/10/2014. A regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade
Social, poderá ser comprovada individualmente, mediante a apresentação da
Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Receita
Federal e Certidão Quanto a Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria
Geral da República e a Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSSCND),desde que dentro do prazo de validade;
d) Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Tributários e a Dívida Ativa Estadual, em plena
validade;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação do
alvará de funcionamento (licença) e certidão negativa emitida pela Secretaria de
Fazenda do Município da sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da
lei, em plena validade.
f) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; (FGTS),
emitido pela Caixa Econômica Federal, em plena validade;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).
h) Licença de Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde;
i) Inscrição do profissional no Conselho Regional pertinente;
j) Prova de inscrição da empresa no Conselho Regional pertinente;
k) Memorial descritivo com os seguintes itens;
* Recursos humanos;
* Equipamentos;
* Área física;
* Relação do Corpo Clínico para atendimento Ambulatorial, com seu respectivo título
de especialidade na área, exclusivamente para hospitais e clinicas.
l)Certificado de Filantropia para entidades filantrópicas emitido pelo CNAS (quando
couber);
5.2. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou em
qualquer outro processo de cópia autenticada, sendo recepcionado o pedido de
credenciamento somente mediante a documentação completa estabelecida;
5.3. A Comissão Técnica de Credenciamento poderá, durante a análise da
documentação, convocar os interessados para quaisquer esclarecimentos que
porventura se fizerem necessários;
5.4. Será inabilitado o interessado que não apresentar toda a documentação exigida
no presente Edital.
5.5. A classificação será de acordo com a ordem de entrega dos envelopes com a
documentação exigida.
6 - DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO.
6.1. Serão credenciados os interessados que preencherem os requisitos previstos
neste Edital, de acordo com as necessidades e conforme disponibilidade financeira
e orçamentária;
6.2. Após análise da documentação e com base no parecer técnico elaborado pela
Comissão Técnica de Credenciamento, esta emitirá um Relatório Conclusivo sobre a
viabilidade do credenciamento, por especialidade e/ou área de interesse, o qual será
submetido de imediato para a contratação;
6.3. Das decisões da Comissão Técnica de Credenciamento caberá recurso à
Comissão Especial, no prazo de 05 dias, a contar da data da ciência da decisão;
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. Com a conclusão da análise de toda a documentação, estejam os requisitos
atendidos ou não para o credenciamento, os interessados serão comunicados no
prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data final de entrada
das propostas;
7.2. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão Contratados por
meio de instrumento de prestação de serviços, de natureza precária, caracterizado
pela unilateralidade e discricionariedade, onde se estabelecerão os direitos,
obrigações e responsabilidades das partes, podendo o contrato ser rescindido, a
qualquer tempo, sem que caibam aos contratados quaisquer direitos, vantagens ou
indenizações;
7.3. São de inteira responsabilidade das empresas e profissionais contratados,
as obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais
resultantes de execução do Contrato;
7.4. As empresas e profissionais contratados são responsáveis pelos danos
causados diretamente a Secretaria Municipal de Saúde, Instituto e seus segurados
ou terceiros, decorrentes da execução do contrato.
8. DO PREÇO
A remuneração pela prestação de serviços será de acordo com o repasse do
Ministério da Saúde ao Município de Umuarama, sendo os valores constantes da
Tabela do Sistema Único de Saúde e complemento (recurso próprio) onde os valores
apresentados foram tomaram como base nos valores de procedimentos já pagos
anteriormente pela Secretaria de Saúde, conforme tabela em anexo.
9. DOS RECURSOS FINANCEIROS
Para atender as despesas decorrentes do credenciamento, valer-se-á de recursos
próprios e provenientes de repasses pelos governos estaduais e federais, e que
estejam livres e não comprometidos, conforme DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA vigente
da Secretaria Municipal de Saúde, a serem discriminadas no ato da contratação.
10. DAS SANÇÕES
O inadimplemento contratual implicará em sanções previstas na Lei de Licitações e
no contrato, assegurado o direito de ampla defesa.
11 DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O Fundo Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, motivadamente, aditar,
revogar total ou parcialmente, ou mesmo anular o presente processo, sem que disso
decorra qualquer direito ou indenização ou ressarcimento para os interessados, seja
de que natureza for;
11.2. O Fundo Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, realizar novos
credenciamentos, através da divulgação de um novo regulamento;
11.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de
interpretação do presente Edital deverá ser encaminhado por escrito à Comissão
Técnica de Credenciamento.
12. Este chamamento público será publicado mensalmente no diário oficial do
município e na internet através do site. www.umuarama.pr.gov.br
Umuarama, 28 de agosto de 2018.
CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA
Secretária de Saúde
ANEXO I - EXAMES ESPECIALIZADOS DE APOIO DIAGNÓSTICO
OBS: os exames de apoio diagnóstico serão realizados nas dependências da
contratada, com fornecimento de profissionais especializados para cada área,
insumos e todos os materiais necessários para realização dos mesmos.
As empresas interessadas localizadas em Umuarama terão preferência, por ser
mais cômodo e rápido ao paciente/usuário e não demandar gastos com transporte
para a Secretaria Municipal de Saúde. Mas em não havendo empresas aptas e/
ou interessadas no município, poderão ser credenciadas empresas de outros
municípios, ficando a cargo do contratante o transporte do paciente.
EXAMES:
Descrição
Valor Tabela SUS (federal)
Complemento rec. próprios
Valor total
Ecocardiograma
39,94
59,55
99,49
Holter
30,00
95,00
125,00
Teste de Esforço
30,00
52,91
82,91
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
- A empresa deve contar com profissional médico com especialização na área
pretendida (comprovada com diploma ou certificado)
Descrição
Valor Tabela SUS (federal)
Complemento rec. próprios
Valor
Urologia 10,00
20,00
30,00
Psiquiatria Infantil
10,00
30,00
40,00
Ortopedia (consulta) 10,00
36,00
46,00
Oftalmologia
10,00
10,00
20,00
PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS
Descrição
Valor Tabela SUS (federal)
Complemento rec. próprios
Valor
Anestesiologia a nível ambulatorial eletiva
22,27
227,73 250,00
- A empresa deve contar com profissional médico com especialização na área
(comprovada com diploma).
Obs: A anestesia é para realização de alguns exames/cirurgia(tomografia,
ressonância, ecocardiograma e outros) em pacientes que necessitarem: como
crianças, portadores de necessidades especiais e por indicação médica, todos a
nível ambulatorial. A contratada deve contar com médico anestesista com inscrição
no CRM para realização do procedimento ficando responsável pelo fornecimento do
material necessário e deslocamento até o local da realização do exame. A Secretaria
de Saúde agendará com antecedência os procedimentos, que serão realizados no
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
próprio município. O procedimento será pago por paciente anestesiado e não pelo
número de exames que foi realizado no momento.
A empresa interessada no edital de credenciamento deverá preencher a proposta de
inscrição no cadastro de serviços especializados (modelo em anexo) identificando
qual área ou áreas que tem interesse e a quantidade de procedimentos/mês que
poderá disponibilizar.
- Fica a cargo da contratante estabelecer em contrato a quantidade de consultas,
exames ou procedimentos mensais levando em consideração a demanda da
Secretaria Municipal de Saúde, a disponibilidade financeira e orçamentária e a
capacidade instalada da empresa.
- Todos os serviços são para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde
residentes em Umuarama.
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
(Em papel timbrado da empresa)
Modelo de proposta de inscrição no cadastro de serviços especializados –
Chamamento público nº¬_____
(adequar a área pretendida)
A
……….(razão
social)………………...CNPJ:……………………………..
situada no endereço:…………………………………………………..na cidade de
………………………...vem manifestar seu interesse no credenciamento para
prestação de serviços especializados de atenção a saúde de acordo com os
critérios e condições estabelecidos no Edital de Chamamento Público nº-______
Credenciamento de Serviços de Saúde, para prestação de serviços nas seguintes
áreas:
Anexo_____
Quantidade de procedimentos/mês
(listar procedimentos conforme consta do edital)
Nome e CRM do médico responsável pela realização dos procedimentos:
Médico responsável pela empresa:
CRM do médico responsável:
RG do médico responsável:
CPF do médico responsável:
Data:
Assinatura do responsável
ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº ____/2018
Que entre si celebram, de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
UMUARAMA, inscrito no CNPJ sob o n° 08.931.506/0001-26, com sede à Rua
Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, 4253, nesta cidade de Umuarama-PR, neste ato
representado por seu Gestor e Secretária Municipal de Saúde, Srª CECÍLIA
CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA, brasileira, casada, enfermeira, inscrito no CPF sob
nº 775.144.169-00, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.621.245-2 SSP/PR,
residente e domiciliado nesta cidade de Umuarama, Estado do Paraná, doravante
denominado CONTRATANTE e a empresa _______________________________
____, pessoa jurí¬dica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
_______________, com sede à Rua ____________, nº _____ – CEP: ___________,
na cidade de Umuarama-PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por seu sócio administrador o Sr. _________________________,
nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG nº _____________/SSP-__ e
inscrito no CPF sob o nº _________________, residente e domiciliado nesta cidade
de Umuarama-PR, resolvem firmar o presente Contrato, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato é decorrente
no Processo de Inexigibilidade nº ____/2018, ratificado em ___ de ____________
de 2018, publicado no jornal Umuarama Ilustrado no dia ___ de ____________ de
2018, edição nº ____, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
posteriores alterações, bem como pelo Decreto Municipal nº 029, de 23 de fevereiro
de 2007.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a
contratação de empresa para a prestação de serviços de __________________ aos
usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, do Município de Umuarama, conforme
Edital de Chamamento Público nº _____/2018 – Credenciamento de Serviços de
Saúde, sendo que os atendimentos serão realizados em local pré determinado
pela Secretaria Municipal de Saúde, e todo material, insumos e recursos humanos
necessários a sua realização serão de responsabilidade da contratada.
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA realizará até ____ (__________)
procedimentos (consultas, exames e ou atendimentos especializados) anuais, a um
valor unitário de R$ ______ (____________________), perfazendo um valor anual
de até R$ ________ (_________________________).
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
Na execução do presente contrato, os partícipes deverão observar as seguintes
condições gerais:
I - o acesso aos serviços do SUS faz-se exclusivamente pela Secretaria Municipal
de Saúde;
II - encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras
estabelecidas para a referência e contra-referência;
III - gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados, não podendo haver
cobrança, aos usuários ou seus acompanhantes, de qualquer complementação aos
valores pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato;
IV - a eventual prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de
Medicamentos, conformando-se às listagens Municipal, Estadual e Federal;
V – a eventual prescrição de exames e procedimentos deve conformar-se àqueles
preconizados na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e
Materiais Especiais do SUS;
VI – as solicitações de exames, procedimentos e medicamentos não contemplados
nos instrumentos referidos no inciso anterior, uma vez geradas pela CONTRATADA,
passam a configurar como direito do usuário, e deverão ser atendidas
exclusivamente pela CONTRATADA, sem expectativa de remuneração adicional
pelo CONTRATANTE, a qualquer título;
VII - atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização
do SUS;
VIII - observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS;
IX - sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade
suplementar exercidos pelo CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste
contrato, fica desde já reconhecida a prerrogativa de controle e a autoridade
normativa genérica da direção nacional e municipal do SUS, decorrente da Lei
Orgânica da Saúde 8.080/90.
X - É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de
pessoal para execução do objeto deste contrato, incluídos encargos trabalhistas,
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício,
cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o
CONTRATANTE ou para o Ministério da Saúde.
XI - É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA o fornecimento
de todos os insumos necessários à execução do objeto deste contrato, aí incluídos
equipamentos, medicamentos, insumos, órteses, próteses e materiais comuns ou
especiais, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos
para o CONTRATANTE.
XII - Os serviços serão prestados diretamente por profissionais da CONTRATADA, ou
seja, por membro do seu corpo técnico e de profissionais, por profissional que tenha
vínculo empregatício com a CONTRATADA ou por profissional autônomo, empresa,
grupo, sociedade ou conglomerado de profissionais que exerçam atividades na área
de saúde e que prestem serviços à CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA – DA INDICAÇÃO DO GESTOR: De acordo com os requisitos
exigidos no artigo 2º, da Instrução Normativa nº 03/2009, de 22 de junho de 2009,
da Divisão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Umuarama-PR, indicase como gestor do presente contrato o Sr(a). ___________________________,
ocupante do cargo de ________________, portador do RG n° ____________/SSPPR e inscrito no CPF sob o n° ____________.
CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATADA realizará até ____ (__________)
procedimentos (consultas, exames e ou atendimentos especializados) anuais, a um
valor unitário de R$ ______ (____________________), perfazendo um valor anual
de até R$ ________ (_________________________), de acordo com os valores
constantes na Tabela (SIA/SUS ou do Chamamento ____/2018).
Parágrafo Primeiro: Dos valores a que se refere esta cláusula, será abatido o
montante devido a título de ISSQN, nos termos da Legislação Municipal em vigor;
Parágrafo Segundo: Caso o objeto deste contrato se enquadre na Legislação em
vigor, o Município fará a retenção de 11% (onze por cento) de INSS sobre a mão
de obra utilizada, nos termos da IN-SRP 03/2005, devendo, para apuração da base
de cálculo, deduzir os valores relativos à utilização de equipamentos e materiais
previstos neste contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO:
1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 15º (décimo quinto) dia do
mês subsequente ao da prestação dos serviços, e após a emissão da competente
Nota Fiscal (fatura), que obrigatoriamente deverá vir acompanhada com um
relatório contendo a qualificação completa (nome, endereço, RG e CPF) de todos
os pacientes atendidos, bem como de todos os comprovantes (requisições) de
autorização emitidos pela CONTRATANTE.
2 - As Notas Fiscais (faturas) que apresentarem incorreções ou as que não
vierem acompanhadas da documentação exigida no item 01 desta cláusula, serão
devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá após a reapresentação da
mesma.
3 - O pagamento será feito mediante depósito (crédito) em conta corrente em nome
da CONTRATADA.
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA deverá manter-se regularizada perante o
Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e Justiça do Trabalho, para que o CONTRATANTE possa efetuar os devidos
pagamentos.
Parágrafo Segundo: O pagamento a que se refere esta cláusula fica condicionado
à apresentação da CND (INSS), CRF (FGTS) e CNDT por parte da CONTRATADA.
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA deve manter durante toda a execução do
contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação de
acordo com o Artigo 55, inciso XIII da Lei 8.666/93.
CLAUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO:
I - O objeto da presente licitação será realizado conforme encaminhamento a
ser efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, não podendo exceder aos
quantitativos/mês estabelecidos na Cláusula Quarta do presente contrato.
II - Os serviços ora contratados serão prestados diretamente pela CONTRATADA.
III - A execução do objeto dar-se-á segundo princípios e diretrizes do Sistema Único
de Saúde, regulamentados pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Parágrafo Primeiro: Sem prejuízo do acompanhamento, da regulação, da fiscalização
e da normatividade suplementar exercidos pelo CONTRATANTE sobre a execução
do objeto deste contrato, fica desde já reconhecida a prerrogativa de controle e
a autoridade normativa genérica da direção municipal da Secretaria Municipal de
Saúde, decorrente da Lei Orgânica da Saúde.
Parágrafo Segundo: É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA
a utilização de pessoal para execução do objeto deste contrato, devendo a mesma
também arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais
resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese
poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA se eximirá da responsabilidade de prestar os
serviços constantes no presente Contrato, na hipótese de ocorrer atraso superior
a noventa (90) dias no pagamento devido pelo CONTRATANTE, ressalvadas as
situações de calamidade pública ou grave ameaça da ordem interna ou as situações
de urgência e/ou emergência.
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA fica obrigada a fornecer ao paciente,

demonstrativo dos valores pagos pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo seu
atendimento, quando solicitado.
CLÁUSULA OITAVA - OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA ainda se obriga a:
I - Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico;
II - Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de
experimentação;
III - Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário,
mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços;
IV - Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas
alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional
decorrente deste contrato;
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA:
A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado ao paciente
e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou
de negligência, imperícia ou imprudência, praticadas pelo profissional e seus
empregados, ficando assegurado ao CONTRATANTE o direito de regresso.
PARÁGRAFO ÚNICO: A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste
contrato pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Saúde não exclui
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da legislação referente
a licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de ___
(_____) meses, com início no dia ___ de _________ de 2018 e com término previsto
para o dia ____ de _________ de 201__, podendo, contudo ser prorrogável por
iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto na Lei nº 8.666/93, se for de
interesse do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Para
cobertura das despesas do presente contrato, os recursos correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:
Dotação Orçamentária – Recursos Próprios / Recurso Estadual / Recurso Federal
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os valores pactuados neste Contrato serão pagos
da seguinte forma:
I - A CONTRATADA apresentará mensalmente ao CONTRATANTE, até o quinto (5º)
dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, as faturas e os documentos
referentes aos serviços efetivamente prestados no mês anterior, constantes na
Cláusula Quinta do presente Contrato. Após a validação dos documentos, por parte
do CONTRATANTE, a CONTRATADA receberá até o décimo quinto (15º) dia útil,
100% (cem por cento) dos serviços prestados e produzidos no último mês.
II - O CONTRATANTE, após revisão dos documentos, os encaminhará à Secretaria
Municipal de Fazenda, para que esta efetue o pagamento do valor finalmente
apurado, até o 15º dia útil do mês subsequente à prestação de serviços;
III - Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos
prazos de pagamento será entregue à CONTRATADA recibo, assinado ou rubricado
pelo servidor do CONTRATANTE, com aposição do respectivo, carimbo funcional.
IV - As contas rejeitadas pelo serviço de processamento de dados serão devolvidas à
CONTRATADA para as correções cabíveis, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser
representadas até o quinto (5º) dia útil do mês subsequente àquele em que ocorreu
a devolução. O documento reapresentado será acompanhado do correspondente
documento original devidamente inutilizado por meio de carimbo.
V - Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas, por culpa do
CONTRATANTE, este garantirá a CONTRATADA, o pagamento no prazo avençado
neste contrato, pelos valores do mês imediatamente anterior, acertando-se as
diferenças que houver, no pagamento seguinte, mas ficando a Secretaria Municipal
de Saúde exonerada do pagamento de multas e sanções financeiras obrigando-se,
entretanto, a corrigir monetariamente os critérios da CONTRATADA.
VI - As contas rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelos órgãos de
controle, avaliação e auditoria da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE DO PREÇO: Os valores
estipulados serão reajustados na mesma proporção, índices e épocas dos reajustes
concedidos aos valores constantes na Tabela SIA/SUS, em conformidade com
os índices repassados pelo Ministério da Saúde, garantido sempre o equilíbrio
econômico-financeiro do Contrato, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.080/90 e das
normas gerais da legislação atinente às licitações e contratos administrativos.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os reajustes dependerão de Termo Aditivo, sendo necessário
anotar no processo administrativo da CONTRATANTE a origem e autorização do
reajuste e os respectivos cálculos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E
FISCALIZAÇÃO: A execução do presente contrato será avaliada pelos setores
competentes da Secretaria Municipal de Saúde, mediante procedimentos de
supervisão, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições
estabelecidas neste contrato, a verificação do movimento dos atendimentos e de
quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados,
bem como ao efetivo cumprimento do Plano Operativo anexo.
Parágrafo Primeiro: Sob critérios definidos em normatização complementar, poderá
em casos específicos, ser realizada auditoria especializada.
Parágrafo Segundo: A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços
contratados, não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades perante o
próprio CONTRATANTE, ou para com os pacientes ou terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execução do contrato.
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA facilitará ao CONTRATANTE o
acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços, e prestará todos os
esclarecimentos que lhes forem solicitados.
Parágrafo Quarto: Em qualquer hipótese estará assegurado à CONTRATADA o
direito à ampla defesa e ao contraditório, nos moldes da legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES: Fica a CONTRATADA, sujeita
a multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, por infração de qualquer
cláusula ou condição deste Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas
na legislação referente às licitações e contratos administrativos, assegurado o direito
à ampla defesa.
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos
devidos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:
O Banco Mundial exige que o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado
da Saúde – SESA, Mutuários de Empréstimo (incluindo beneficiários do empréstimo
do Banco), licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes (sejam eles
declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e
fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais
elevados padrões de ética durante a aquisição e execução dos contratos financiados
pelo Banco . Em consequência desta política, o Banco:
a)define, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir:
(i)“prática corrupta” : significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo
indevido a ação de terceiros;
(ii)“prática fraudulenta” : significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que,
de forma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com
o objetivo de obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com intenção
de evitar o cumprimento de uma obrigação;
(iii)“prática colusiva” : significa uma combinação entre duas ou mais partes visando
alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra
parte;
(iv)“prática coercitiva” : significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar
ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua
propriedade, para influenciar indevidamente as ações de uma parte;
(v)“prática obstrutiva”: significa:
(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou
fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente
uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva
ou colusiva, e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para
impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou
ao seu prosseguimento, ou
(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos
do Banco de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (e) abaixo:
a)Rejeitará uma proposta de outorga que determinar que o licitante recomendado
para a outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes,
subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/
ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em práticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em
questão;
b)Declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo
alocada a um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes
do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos empréstimo
envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas durante o processo de aquisição ou de implementação do contrato
em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas,
satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua ocorrência,
inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que
tomou conhecimento dessas práticas;
c)Sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo
com os procedimentos de sanção cabíveis do Banco , inclusive declarando-a
inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos
financiados pelo Banco; e (ii) para ser designado subempreiteiro, consultor,
fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo
a outorga de um contrato financiado pelo Banco;
d)Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros,
agentes, pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão
permitir que o Banco inspecione todas as contas e registros, além de outros
documentos referentes à apresentação das propostas e à execução do contrato, e
os submeta a auditoria por profissionais designados pelo Banco.
Parágrafo Único: O disposto acima se aplicará a todos os processos que envolvam
recursos de nível federal, estadual e municipal, ou de quaisquer outras entidades,
fazendo-se inclusive valer quando da hipótese de financiamento, parcial ou integral,
mediante adiantamento ou reembolso. Ainda permitirá que o organismo financeiro e/
ou pessoas por ele formalmente indicadas, possam inspecionar o local de execução
do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à
execução do contrato.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO: Constituem motivos para rescisão do
presente Contrato, o não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições,
bem como os motivos previstos na legislação referente às licitações e contratos
administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Décima Quarta.
Parágrafo Único: Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades
em andamento puder causar prejuízo à população, será observado o prazo de
(60) sessenta dias para a ocorrência de tal rescisão. Se durante este período, a
CONTRATADA cometer qualquer infração, seja ela causada por culpa ou dolo, que
trague prejuízo à prestação dos serviços contratados, a multa cabível poderá ser
duplicada.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES: Qualquer alteração do presente
contrato será objeto de Termo Aditivo, em atendimento à legislação referente às
licitações e contratos administrativos, exceção feita à alteração prevista no parágrafo
único da Cláusula Décima Segunda do presente Contrato.
CLAUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de
Umuarama-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas
pelas partes e pelo Conselho Municipal de Saúde.
Justas e contratadas, as partes firmam este instrumento com as testemunhas
presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.
Umuarama, ___ de _________ de 2018.
CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE
Empresa Prestadora dos Serviços
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

