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A prefeita de Cruzeiro do
Oeste, Helena Bertoco, vereadores e outras lideranças
de Cruzeiro do Oeste recepcionaram lideranças locais,
regionais e nacionais ontem
para a inauguração do Museu de Paleontologia, o Museu do primeiro Dinossauro
Paranaense. O Museu estará
aberto ao público a partir
da próxima segunda-feira.
Helena Bertoco agradeceu
apoios e disse que agora é
hora de união maior para um
projeto turístico maior que
inclua Cruzeiro do Oeste e
região. Página A5
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O prefeito Celso Pozzobom
repassou ontem ao Conselho Tutelar de Umuarama
o carro zero quilômetro
adquirido com recursos
do Ministério dos Direitos
Humanos. É o terceiro carro
entregue nos últimos anos.

Página A2

Hoje:

14 Páginas

Fechamento:

Página A3

Prefeita Helena Bertoco durante visita ontem na sala do Museu inaugurado na cidade

22:23

Atendimento: Geral: 44-3621-2500 - Redação: 44-3621-2535 - Comercial: 44-3621-2500 - Classiﬁcados: 44-3621-2525 -

44-9.9913-0130

www.ilustrado.com.br

A2

UMUARAMA, SÁBADO, 20 de julho de 2019

www.ILUSTRADO.com.br

Política

Umuarama Ilustrado

editoria@ilustrado.com.br

TODOS QUEREM

Novo presidente diz que prioridade
é abrir a caixa-preta do BNDES

Ilustradas

Reforma tributária será
mais tranquila que a da
Previdência, supõe Ramos
São Paulo, (AE) - O novo ministro da Secretaria de
Governo da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos, previu nesta sexta-feira, 19, em São Paulo,
um ambiente menos conturbado para a aprovação da
reforma tributária do que o que envolveu a reforma da
Previdência, até agora aprovada na Câmara dos Deputados em primeiro turno. “Para a reforma tributária o rio
está mais ameno”, disse o ministro em resposta a uma
pergunta da plateia de empresários que participaram de
almoço-debate do Grupo de Líderes Empresariais (Lide)
sobre como vê que se dará a tramitação da reforma no
Congresso. “Não vejo a reforma tributária enfrentando
as mesmas dificuldades da previdenciária”, afirmou o
ministro. Para Ramos, que agora encampa a missão de
fazer a articulação política entre o Executivo e o Legislativo, haverá debates acalorados em torno da reforma no
Parlamento. Mas ele diz compreender perfeitamente as
discussões porque são elas que permitem os momentos
de exposição tão necessários do parlamentar para sua
base. Citando conversas familiares em que seu genro
reclama do entrave ao crescimento que a elevada carga
tributária se constitui, o ministro disse que “o Brasil precisa da reforma para acabar com a guerra de tributos”.
Dirigindo-se à plateia, o ministro disse que “os senhores
são os verdadeiros heróis deste País pela elevada carga
tributária que enfrentam”.

Presidentes de TJs dão
apoio à medida do STF sobre
dados bancários e fiscais
Brasília, (AE) - Presidentes dos Tribunais de Justiça
dos Estados assinaram nesta sexta-feira, 19, uma carta
em que expressam apoio a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) relativas à “intimidade e o sigilo de
dados bancários, fiscais e telefônicos” nas investigações
criminais. O documento é resultado de um encontro
ocorrido em Cuiabá (MT), que reuniu 21 representantes
dos 27 tribunais de Justiça e o presidente da Suprema
Corte, ministro Dias Toffoli. No início da semana, Toffoli
suspendeu processos em que houve compartilhamento
de dados detalhados do contribuinte pelos órgãos de
controle sem autorização judicial prévia. Em entrevista
ao jornal O Estado de S. Paulo, o ministro afirmou que
estão sendo feitas “devassas” na vida das pessoas sem
que haja supervisão do Judiciário. “Isso é um Estado
fascista. Vira investigações de gaveta que ninguém
sabe se existem ou não existem”, disse. A carta, que
reúne também outros assuntos, dispõe sobre o apoio às
decisões do STF, “proferidas em processos de temas sensíveis e relevantes para o fortalecimento da democracia
brasileira e com vistas ao respeito dos direitos fundamentais dos cidadãos, particularmente os relacionados
com a intimidade e o sigilo de dados bancários, fiscais
e telefônicos no âmbito das investigações criminais”.

O novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), Gustavo Montezano, disse ontem
que sua prioridade é abrir a chamada caixa-preta e dar
mais visibilidade à instituição. “Hoje, a credibilidade do
banco, a transparência, o patriotismo e a capacidade de
prover informações estão sendo questionadas”, disse,
em cerimônia de apresentação pública aos funcionários,
no auditório da sede do banco, no Rio. Montezano tomou
posse nesta terça-fefira (16), em Brasília.
De acordo com Montezano, a estratégia do BNDES
tem cinco metas, que foram alinhadas com o Ministério
da Economia. A primeira delas é explicar a caixa-preta
para a população brasileira. “O banco está sendo atacado. A imagem está extremante questionável. Hoje,
questionam a credibilidade do banco, a transparência,
o patriotismo, a capacidade do banco de prover informações. Eu diria que isso aqui não é nem a meta um, é
a meta zero. A gente precisa virar esta página, então, é
dar todas as informações necessárias e explicar tudo
que tiver que explicar.”

Ministro receberá caminhoneiros na
próxima semana para falar sobre frete
Brasília, (Agência Estado) - Diante da insatisfação
dos caminhoneiros com a nova resolução sobre a política
de pisos mínimos do frete rodoviário, o Ministério da Infraestrutura fará uma ampla reunião com a categoria na
próxima semana para tentar encontrar um consenso que
evite uma nova greve do transporte rodoviário.
A resolução publicada nesta quinta-feira (18) pela
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
gerou reação imediata dos líderes da categoria, que
voltaram a falar em paralisações. A data exata para esse
encontro com os caminhoneiros depende ainda da agenda
do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
Um dos líderes dos caminhoneiros autônomos, Wallace
Costa Landim, conhecido como Chorão, publicou ainda na
noite desta quinta-feira um vídeo relatando uma conversa
com o ministro, que, segundo ele, teria prometido adequações à resolução da ANTT
O ministério confirmou a conversa entre os dois, mas
não adiantou qualquer informação sobre mudanças na
resolução. Segundo a assessoria da pasta, “o ministério

continua aberto para dialogar com a categoria”.
Nesta sexta-feira, 19, mais cedo, o presidente Jair
Bolsonaro disse não acreditar em uma paralisação dos
caminhoneiros neste momento, porque - a exemplo do que
ocorreu em 2018 - isso teria um impacto muito grande na
economia do País. Bolsonaro também afirmou estar pronto
para continuar conversando com a categoria
A resolução, que estabelece regras gerais, metodologia
e coeficientes dos pisos mínimos referentes ao quilômetro
rodado na realização do serviço de transporte rodoviário
de cargas, foi aprovada após estudo técnico realizado pela
Esalq-Log e processo de consulta pública e entra em vigor
no sábado, dia 20 de julho
Segundo a ANTT, a elaboração da resolução teve
participação de transportadores autônomos, empresas
e cooperativas de transporte, contratantes de frete,
embarcadores e diversos outros agentes da sociedade e
foram recebidas aproximadamente 350 manifestações,
que englobaram cerca de 500 contribuições específicas,
analisadas individualmente pela agência.

Presidente critica multa do FGTS em demissão sem justa causa
Brasília, (AE) - O presidente Jair Bolsonaro criticou
nesta sexta-feira, 19, a multa de 40% do FGTS paga
pelos empregadores nas demissões sem justa causa. Ele
não deixou claro se pretende extinguir a multa ou fazer
alterações na regra. Mudanças na destinação da multa
poderiam fazer parte de um pacote de medidas estruturantes apresentado pela equipe econômica, que passam
por avaliação do Planalto.
“Essa multa de 40% foi quando o (Francisco) Dornelles
era ministro do FHC (Fernando Henrique Cardoso). Ele
aumentou a multa para evitar a demissão. O que aconteceu depois disso? O pessoal não emprega mais por causa
da multa. Estamos em uma situação. Eu, nós temos que
falar a verdade. É quase impossível ser patrão no Brasil”,
disse o presidente. Questionado se a multa vai acabar, o
presidente respondeu inicialmente que isso “está sendo
estudado”, mas em seguida disse que “desconhece qualquer trabalho nesse sentido”. As falas de Bolsonaro foram

Charge do dia

Nos EUA, Damares diz que
governo está preocupado
com perseguição de cristãos
Em Washington, a ministra da Mulher, Família e
Direitos Humanos, Damares Alves, disse que o governo
brasileiro está “particularmente apreensivo” com a perseguição contra cristãos em diferentes partes do mundo.
“Não dá mais para admitir a perseguição e morte de
tantos cristãos no mundo”, disse a ministra, em discurso
de quatro minutos durante encontro sobre avanço da
liberdade religiosa, realizado pelo Departamento de
Estado dos Estados Unidos. Ela anunciou a criação de
um comitê nacional de liberdade religiosa e de crença e
também de uma “coordenação nacional para promover
iniciativas para garantir o pleno exercício da liberdade
religiosa”. A ministra não explicou a competência de
cada um dos nos órgãos criados e nem detalhou quais
iniciativas serão tomadas, mas disse que será dada
“atenção especial às religiões de matriz africana”, sem
citar ataques a esse segmento. As religiões africanas são
as mais atingidas por ataques de intolerância religiosa
no Brasil.

A segunda meta, informou, é acelerar a venda de
participações da carteira da Banespar, empresa de
participações do banco, já que o banco atualmente tem
cerca de R$ 110 bilhões dessas ações e não há meta ou
limite estipulado para a venda.
Outra prioridade é fazer a devolução de recursos do
BNDES ao Tesouro Nacional, que tem hoje cerca de R$
330 bilhões aplicados. “Isso é quase 7% da dívida líquida
pública federal. É um número substancial.”
Montezano disse ainda que até o final do ano vai
montar um plano plurianual com “orçamento claro de
receita e despesas”, repensando a estrutura de capital
com metas objetivas de entregas até o fim do mandato
do governo Bolsonaro. A última das metas é melhorar
a prestação de serviços ao Estado brasileiro.
“O principal desafio da política econômica corrente é
desfazer o estrago que foi feito antes”, afirmou, ao destacar o crescimento excessivo do Estado, que se tornou
empresário e endividado. Para ele, governos anteriores
“exageraram na dose.” Agência Brasil

orientadas pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni,
que estava ao seu lado. O presidente falou com a imprensa
após participar de um evento seguido de almoço da igreja
evangélica Sara Nossa Terra em Brasília.
“É quase impossível ser patrão no Brasil. Defender
empregado dá mais votos. Agora, a verdade é o patrão. Eu
estou falando com o Paulo Guedes (ministro da Economia),
eu pretendo lançar o programa Minha Primeira Empresa,
para todo mundo que reclama do patrão ter chance de ser
patrão um dia. Eu tenho dito, falei durante a campanha,
um dia o trabalhador vai ter que decidir: menos direito com
emprego ou todos os direitos sem emprego. É uma realidade. Isso perde voto. Tem antipatia de pessoas populistas
e comunistas. Muita gente bota na cabeça do povo que eu
estou errado, eu estou perseguindo o pobre. Não, eu estou
mostrando a verdade. Até contratar uma pessoa para a sua
casa está difícil”, declarou à imprensa. Bolsonaro lembrou
ainda que votou contra a PEC da doméstica.
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Secretaria da Saúde orienta sobre as
medidas preventivas contra o sarampo
A Secretaria da Saúde
do Paraná está em alerta
devido aos surtos de sarampo que ocorrem neste momento em estados
do país, incluindo o estado vizinho de São Paulo,
que já registra 384 casos
confirmados neste ano.
Pela proximidade e pelo
fluxo de pessoas entre um
estado e outro, o Paraná reforça a vigilância e o monitoramento para o sarampo.
A Sesa intensifica as
orientações sobre sinais da
doença junto aos profissionais que atuam nos serviços
de saúde e também à população. Os primeiros sintomas do sarampo são febre
alta, tosse, coriza e conjuntivite, seguidos de exantema – que são as manchas
avermelhadas pelo corpo.
A transmissão do sarampo ocorre de forma
direta e rápida, por meio
de secreções expelidas
ao tossir, espirrar, falar

ou respirar. As partículas
virais ficam suspensas no
ar. Por isso, o elevado o poder de contágio da doença.
A vacina é a única maneira efetiva de prevenir a
doença. O esquema vacinal
vigente prevê duas doses
de vacina com componente
sarampo para pessoas de
12 meses até 29 anos de
idade, sendo uma dose da
vacina tríplice viral aos 12
meses de idade e uma dose
da vacina tetra viral aos 15
meses de idade. Até 29 anos
a pessoa deverá ter recebido duas doses. Uma dose
da vacina tríplice viral também é indicada para pessoas até 49 anos de idade.
“O aumento das coberturas vacinais da Tríplice
Viral (que previne contra
sarampo, caxumba e rubéola) é de extrema importância; o acumulado do
estado até o mês de junho
deste ano era de 89,8% na
faixa etária menor de 1 ano,

sendo que a cobertura vacinal deve ser de 95%. Por
isso a Secretaria Estadual
faz esta sensibilização à
população”, explica a enfermeira da Divisão de Imunização, Vera Rita Maia.

Prevenção
Segundo o chefe da divisão de Doenças Transmissíveis da sesa, Renato
Lopes, “desde o início do
surto no estado de São
Paulo, em fevereiro deste
ano, o Paraná registrou
a passagem de 3 turistas
paulistas com a doença.
Eles estiveram em nosso
estado entre junho e início
de julho”. Até o momento
não foram confirmados casos de sarampo no Paraná.
A Secretaria da Saúde do
Paraná orienta para que a
população fique atenta às
datas da caderneta e aos
registros de doses. Quem já
tomou duas doses da vacina
da tríplice está imunizado.

A Sesa intensifica as orientações sobre sinais da doença junto aos profissionais que atuam
nos serviços de saúde e também à população

Com projeto do município, Conselho Tutelar recebe veículo do governo federal
Umuarama - O Conselho Tutelar de Umuarama
recebeu um veículo Citroen
Aircross adquirido por R$
55.361,00 e repassado pelo
Ministério dos Direitos Humanos, do governo federal.
A entrega foi feita pelo
prefeito Celso Pozzobom
e pela secretária municipal de Assistência Social,
Izamara Amado de Moura,
na manhã de ontem, depois de praticamente três
anos de espera. “Foi um
trabalho árduo para vencer
toda a burocracia. Sem
projeto não se conquista
nada e nossa equipe se
empenhou bastante para
chegarmos a esse momento e atender o conselho
em suas necessidades”,
comentou a secretária.
O veículo é o terceiro
repassado nos últimos anos
ao Conselho Tutelar. Izamara destacou a importância
da estrutura para que a
entidade possa realizar o

A entrega foi feita pelo prefeito Celso Pozzobom e pela secretária municipal de Assistência Social, Izamara Amado
seu importante trabalho. “A
atuação dos conselheiros é
muito importante e necessária para o município, pois
eles cuidam de crianças e
jovens em situação de risco,
uma problemática que infelizmente só vem aumentando em todo o país. Por isso,
nos esforçamos para que

Abono do PIS/Pasep começa a
ser pago na próxima quinta-feira
O pagamento do abono
salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), exercício 2019/2020,
começa na quinta-feira (25)
da próxima semana. A liberação do dinheiro para
os cadastrados no PIS vai
considerar a data de nascimento e os do Pasep, o dígito
final do número de inscrição.
Os trabalhadores que
nasceram entre julho e dezembro receberão o abono
do PIS ainda este ano. Já
os nascidos entre janeiro
e junho terão o recurso
disponível para saque em
2020. Recebem também
este ano os servidores
públicos cadastrados no
Pasep com dígito final do
número de inscrição entre 0
e 4. Os com final entre 5 e 9
receberão no próximo ano.
A data para o fechamento do calendário de
pagamento do exercício
2019/2020 está prevista
para o dia 30 de julho de
2020. A estimativa é de
que sejam destinados R$
19,3 bilhões a 23,6 milhões

de trabalhadores. O pagamento do abono salarial referente ao PIS será
feito pela Caixa em suas
agências em todo o país;
e o abono do Pasep será
pago no Banco do Brasil.
Quem tem direito
Para ter direito ao abono
salarial do PIS/Pasep é
necessário ter trabalhado
formalmente por pelo menos 30 dias em 2018, com
remuneração média de
até dois salários mínimos.
Além disso, o trabalhador
tem de estar inscrito no
PIS/Pasep há pelo menos
cinco anos e ter tido seus
dados informados corretamente pelo empregador
na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
Para os trabalhadores
que tiverem os dados declarados na Rais 2018 fora do
prazo e entregues até 25 de
setembro de 2019, o pagamento estará disponível a
partir de 4 de novembro de
2019, conforme calendário
de pagamento aprovado, e,
após este prazo, somente
no calendário seguinte.

as condições de trabalho
e a estrutura seja sempre
a melhor possível”, disse.
O prefeito Celso Pozzobom, que entregou as
chaves do veículo à presidente do conselho, Azenilda
Alexandre Barbosa, disse
que a Prefeitura vem reestruturando toda a frota do

município para melhorar o
atendimento à população.
“Em pouco mais de dois
anos e meio, já adquirimos mais de 80 veículos,
caminhões, ônibus e implementos, renovando o
nosso pátio rodoviário para
atender a toda a demanda
de serviços. Ainda temos

cerca de R$ 600 mil em
projetos cadastrados junto
ao governo federal para
a área social”, apontou.
A eleição ao Conselho
Tutelar, marcada para outubro, também foi lembrada
pela secretária Izamara e
pelo prefeito. “Esperamos
que o bom trabalho tenha

continuidade. O conselho
é um parceiro importante do município e temos
trabalhado muito na área
social, em prol das nossas
crianças e adolescentes,
com investimentos em educação, saúde, esporte e
lazer, além da qualificação profissional”, disse.
“Revitalizamos praças,
implantamos parquinhos
infantis e a Secretaria de
Esporte e Lazer oferece
uma série de atividades
para que nossos jovens
tenham uma infância e
adolescência mais saudável. Temos de cuidar
muito bem dos nossos
jovens, que são o futuro de
nossa cidade”, completou
Pozzobom, na presença do
vice-prefeito Hermes Pimentel da Silva, do presidente da Câmara, Noel do
Pão, da vereadora Maria
Ornelas e de representantes de outros vereadores e demais lideranças.

Junho teve a maior temperatura já
registrada para o mês no planeta
O mês de junho teve a
temperatura mais alta já
registrada para o mês, no
planeta. O recorde abrangeu as temperaturas tanto
na terra quanto no mar,
segundo a Administração
Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos
(Noaa, na sigla em inglês).
No acumulado de janeiro
a junho, 2019 teve a maior
temperatura nos últimos
140 anos. Apenas o ano

de 2016 teve mais calor do
que o medido neste ano.
Na medição da média
mensal, nove dos 10 meses
de junho mais quentes da
história ocorreram desde
2010. A exceção foi o calor
registrado em 1998. Segundo
a Noaa, foi o 43º junho consecutivo com temperaturas acima da média do século XX.
O pico de calor foi registrado em diversas regiões do mundo, como Ásia,

África, América do Sul e
Europa. Nesta última, uma
onda de calor, que atingiu o continente, chegou a
ter temperaturas até 10º
mais quentes do que a média normal para a região.
Os dados são importantes para aferir o movimento
de ampliação da temperatura do planeta, indicador
chave dentro do debate de
mudanças climáticas. Mas
segundo a Organização

Mundial Meteorológica,
outros indicadores também
tiveram desempenho que
demandam observação.
Em junho foi registrada a
segunda menor extensão de
gelos do Ártico, em 41 anos.
De acordo com a Organização das Nações Unidas, a
OMM deve apresentar um
relatório sobre o estado do
clima no mundo na Cúpula
da ONU sobre Ação Climática, marcada para setembro.

Intenção de consumo das famílias
recua 1,7% em julho, diz CNC
A Intenção de Consumo
das Famílias (ICF), medida
pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), recuou
1,7% na passagem de junho
para julho deste ano e chegou a 89,8 pontos, em uma
escala de zero a 200 pontos.
Essa foi a quinta queda

consecutiva do indicador.
Os sete componentes
do ICF tiveram queda, com
destaque para perspectiva de consumo (3,2%)
e momento considerado
adequado para a compra
de bens duráveis (3,8%).
“A variação de 1,7% mostra, pela quinta vez, a queda

do índice, mostrando uma
relativa insatisfação das famílias com relação ao momento
da economia, uma certa frustração em relação ao início do
ano e mostrando também que
elas se apresentam bastante
cautelosas em relação aos
gastos”, disse o pesquisador
da CNC Antonio Everton.

Na comparação com
julho de 2018, no entanto, houve uma alta
de 5,5% no indicador.
Nesse tipo de comparação, os sete componentes tiveram alta,
com destaque para o
nível de consumo atual
(10,8%). Agência BR
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Ele disse:

Margem de erro

“Vai ter um filtro, sim. Já que é um órgão federal, se não puder ter filtro, nós extinguiremos a
Ancine. Privatizaremos ou extinguiremos”.
De Jair Bolsonaro, contra financiamento de
filmes eróticos com dinheiro público

65% dos brasileiros são contra filho de
Bolsonaro embaixador nos EUA.
Mais de 90% da população não tem a menor
idéia sobre o que faz um embaixador e muito
menos o que faz uma embaixada.
Não faltam pitacos técnicos, porém.

Aragão Filho

O Insulto Diário

www.ilustrado.com.br

Filhas solteiras

Estas mal traçadas linhas vão para o pedaço de mulher chamado Deborah Secco. Sei que as leitoras irão
discordar a princípio e já no princípio peço desculpas.
Tem a ver com certo desvio da causa feminista, que
no particular de hoje está sem nada – ou “com nada”
como se passou a dizer neste Brasil sem lógica.
Qual o problema com Deborah Secco?
Com os homens brasileiros, nenhum.
Já era atriz de méritos, méritos que exponenciou
ao interpretar Bruna Surfistinha no cinema, pondo em
imagens o imaginário erótico masculino.
Não fosse Deborah, outra atriz teria atenuado a
carga sensual d’O Doce Veneno do Escorpião.
Por exemplo, a mais talentosa de nossas jovens
atrizes, Débora Falabella, daria precedência ao dramático sobre o erótico – não que a ela falte sensualidade,
mas perdeu o apelo ao casar com Murilo Benício, o
galã sem sal.
Outra, Juliana Paes, seria sexo, sexo demais, nenhum drama.
Perdoem, mas sexo exige drama.
Afinal, o que fez a doce e roufenha Deborah para
desagradar as mulheres?
Em entrevista inocente ela feriu o fundamentalismo
feminista ao dizer que quando o homem quer transar
a mulher deve fazê-lo, ainda que não tenha vontade,
porque ali, no rala e rola, a vontade surge, aflora e

Filhas solteiras do Congresso ganham mais
do que deputados e senadores, berra a manchete
que dói na alma do contribuinte cansado de tanta
desfaçatez.
E tratamos aqui de apenas mais uma aberração brasileira.
Se a pensão é paga enquanto a filha for solteira, é óbvio que a filha não vai casar nunca. Vai
ficar pra titia.
Pelo menos no papel.
Já encontraram filha solteira que apenas
namora, tem três filhos com o namorado com o
qual vive maritalmente há décadas, mas no papel
é solteiríssima.
Não é fácil consertar o Brasil...
conduz ao prazer.
Deborah merece busto em praça – ainda que o dela
tenha mais silicone que conseguinte.
Recorro à música de Vinícius, “mulher que nega carinho seu tem uma coisa de menos no seu coração”.
Deborah reforça a rima do poeta: o homem deve espicaçar o carinho da mulher. “Então, tá”, dizia a Surfistinha.
- Rogério Distéfano.

Escrito
apenas
ontem...
Polícia é polícia, bandido é bandido. Não devem
se misturar, igual água e
azeite.
- Lúcio Flávio Villar
Lírio.

Minha Casa
Número de leilões de imóveis de inadimplentes
subiu 81% no Paraná.
Volume de imóveis retomados pela Caixa quase
dobrou no Paraná.
A tendência é a de mais família perdendo o
teto próprio.
É quase um programa tipo ‘minha casa acabou
com a minha vida’.
Sonhos desfeitos.
E o agente financiador, o empreiteiro, o político,
todos lucrando.
O povo pagando.

Fora do cartel

Sinuca
diplomática
Os dois navios do Irã que
estão parados no Porto de
Paranaguá desde junho por
que a Petrobras não fornece
combustível para a viagem
de volta à Ásia em obediência às sanções dos Estados
Unidos contra o governo
iraniano.
Os navios trouxeram
uréia ao Brasil e deveriam retornar com milho brasileiro.
Vieram ajudar a nossa
agricultura e ajudar nossos
exportadores de milho.
O que fazer?
- Se abastecer os navios,
a Petrobras ficará sujeita
ao risco de ser incluída na
lista empresas e países sob
sanções norte-americanas, o
que poderia ocasionar graves prejuízos à companhia.
Se não abastecer, coloca o
Brasil em situação ruim com
o mundo árabe e com os iranianos, bons compradores
dos produtos brasileiros.
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Reforço na PM
O 25º Batalhão da Polícia Militar conta com três novos Aspirantes da oficial que
reforçam o quadro da Unidade. Eles foram apresentados oficialmente no último dia
11 na sede do BPM em Umuarama e já estão nas ruas trabalhando. O trio passou pelo
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar com duração de três anos em sistema de
internato e após um ano de estágio probatório passam a integrar a PM como 2º Tenente.
Bem-vindos Aspirantes Guilherme Britto Shnaider, Cláudio Henrique Ramalho Júnior e
Hélio Carvalho Martins Filho. Foto: Bruno Alex/Obemdito

Manchete
Deficiente físico
é preso após roubar
muleta em loja de artigos ortopédicos em
Sorocaba.
E você reclamando
que a vida está difícil...
P r e s t e a t e n ç ã o,
cabra!

Escrito
apenas
ontem...
O otimista
não sabe o que o
espera.
Millôr
Fernandes.

Não é o Queiroz
Segundo a revista eletrônica
Crusoé, três dias antes de o ministro
Dias Toffoli suspender investigações
com base de dados do Coaf e Receita
Federal sem autorização da Justiça,
o Fisco começou a pedir explicações
a empresas que contrataram os serviços do escritório da mulher dele.
Amigo, o Brasil não é para
amadores.

Quem diria, a construção do estádio Arena da
Baixada não teve nenhuma suspeita de ilícito, ao
contrário do que ocorreu com os demais estádios
da Copa.
Mário Petraglia, presidente do Atlético e condutor da construção, comemorou:
- “O nosso estádio que serviu de sede para os
jogos da Copa do Mundo de 2014 foi o mais barato
e o melhor construído porque ficamos fora do
cartel!”

Janeiro
Hoje, sábado, o programa Saga de Pioneiros – a
narrativa da história contada pelos seus autores,
receberá o entrevistado Dr. Gabriel Soares Janeiro,
advogado referência pela capacidade e ética.
Seu pai, Augusto Janeiro, um doce de pessoa, foi
um dos mais queridos anfitriões no comércio pioneiro
de Umuarama, naqueles tempos em que se ouvia
e se dizia naturalmente ‘obrigado’, ‘com licença’,
‘desculpe’, expressões de valor de um povo civilizado.
Dr. Gabriel será entrevistado por Raul Lopes e
vai contar a história da sua família, a sua história,
incluindo a luta pela construção da sede própria da
OAB/Seccional de Umuarama.
Um bom programa para este sábado, as 9:00
horas, na Inconfidência – AM.
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Prefeita Helena, ex-prefeito Valtinho, diretora do Museu, Neurides com o deputado Do Carmo
e o secretário Márcio Nunes
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Prefeita Helena agradece apoios e convoca união para o projeto maior

IABERTO
I
AO PÚBLICO

Cruzeiro do Oeste inaugura Museu com
fósseis do primeiro dinossauro paranaense
Cruzeiro do Oeste – O
antigo fórum da comarca de
Cruzeiro do Oeste passou
a dar lugar ao Museu de
Paleontologia da cidade.
A inauguração ocorreu
ontem à tarde e reuniu a
prefeita Helena Bertoco, o
presidente da Câmara Municipal, Aparecido Delfino
dos Santos, o secretário estadual do Desenvolvimento
Sustentável, Márcio Nunes,
deputado estadual Do Carmo, vereadores, prefeitos,
pesquisadores, professores
e outras lideranças.
O prédio foi todo reformado numa parceria da Prefeitura com a Penitenciária, já
que os apenados participaram com mão de obra. Cinco
salas contam com fósseis
encontrados no município
como o pterossauro Caiuajara dobruskii e o dinossauro
Vespersaurus paranaensis
que é a descoberta maior
e mais recente. A partir da
próxima segunda-feira, o Museu estará aberto à visitação
pública entre 9 e 11 horas e
das 13h30 até 16h30. A diretora do museu e historiadora
Neurides Martins informa
que as excursões e grupos
devem agendar o horário pelo
telefone: (44) 3676-8150.
O museu é parte do
projeto de turismo que

Vários prefeitos e o ex-prefeito Valtinho estiveram na inauguração

Pesquisadores e professores participaram do evento

começa a surgir em Cruzeiro do Oeste. A prefeita
aproveitou a presença do
secretário Márcio Nunes
para pedir apoio a fim de
desenvolver um projeto
que inclua também outros
pontos turísticos da região.
Ainda ontem, na Prefeitura,
empresários, políticos e
outras lideranças estiveram reunidas com a prefeita Helena para debater
a exploração turística ao

redor do assunto que está
chamando a atenção em
todo o mundo.
Helena Bertoco diz que
a cidade toda precisa estar
preparada para recepcionar os turistas e estudiosos
que virão de todos os lugares. “É hora de unirmos forças para não ficar apenas
no museu e nas escavações,
mas sim num projeto grandioso de turismo. E isso não
envolve questão política e

sim o futuro do município”,
comentou. Ela agradeceu
o apoio dos vereadores, da
UEM, da Agência de Mineração e destacou a atuação
do ex-prefeito Valter Pereira Rocha, o Valtinho, que
acreditou e deu início ao
projeto lá atrás.
O empresário e ex-prefeito Valtinho lembrou dos
primeiros passos da descoberta, parabenizou a prefeita Helena por acreditar

RAROS

Prefeitos Márcio, Cardoso, prefeita Helena e Neurides observam uma das peças

Os dinossauros encontrados em Cruzeiro do Oeste datam do período Cretáceo – cerca
de 90 milhões de anos atrás, são espécies raras, únicas e de grande valor científico. Nos
anos 70 moradores encontraram os primeiros fósseis, mas eles só começaram a ser
estudados em 2011. Em 2014 uma espécie de pterossauro única no mundo foi descrita
pela ciência - o Caiuajara dobruskii , nome em homenagem ao proprietário das terras
de onde os fosseis foram retirados. No ano seguinte os cientistas revelaram o achado
de fosseis de um pequeno lagarto, denominado Gueragama sulamericana foi a primeira
espécie de lagarto acrodonte - que tem os dentes presos diretamente no maxilar superior - descoberta na América do Sul. O Vespersauros paranaensis, o último achado do
Laboratório de Paleontologia, também é único no mundo e, além disso, é o mais completo
dinossauro terópoda e já encontrado no Brasil.

no projeto e disse que isso é
bom para a cidade e o que é
bom para a cidade tem que
ser apoiado por todos, independente de cor partidária.
O deputado e secretário Márcio Nunes afirmou
que o turismo é prioridade no Governo Ratinho
Junior e garantiu vai dar
total apoio, chegando a
anunciar para breve a
liberação de R$ 1 milhão
para o uso nas pesquisas
em Cruzeiro do Oeste.
E lembrou que é preciso
investir para as descobertas fósseis de Cruzeiro
do Oeste serem mais conhecidas dos estudantes
no Brasil e no mundo,
devendo ser incluída nos

livros didáticos.
Presenças
Estiveram presentes
ainda os prefeitos de Umuarama, Celso Pozzobom, de
Mariluz, Nilson Cardoso,
de Tuneiras do Oeste, Taketoshi Sakurada, o Boia,
de Tapira, Claudio Sidiney,
de Alto Piquiri, Luiz Carlos
Cardoso, Maria Helena, Dr.
Elias Bezerra de Araújo, de
Perobal Almir de Almeida,
de Brasilândia do Sul, o
presidente da Amerios,
Marcio Marcolino, vereadores, pesquisadores e
representantes da Universidade Estadual de Maringá
(UEM), Irma Yamamoto da
Agência Nacional de Mineração, entre vários outros.

QUEM COMEÇOU TUDO

João
Gustavo Dobruck e o pai
encontraram
os ossos do
animal há
mais de 40
anos

Um dos mais empolgados, porém discreto, na inauguração de ontem era o morador
das proximidades do hoje sítio arqueológico, João Gustavo Dobruck. Ao lado do pai,
na década de 70, ele ajudou a quebrar a pedra enorme que havia no meio da estrada
e atrapalhava o tráfego, tendo inclusive provocado acidentes com animais e veículos.
Segundo ele, no meio da pedra estavam alguns ossos que foram guardados e mais tarde
vieram a ser identificados como sendo os dinossauros que viveram na região há milhões
de anos. E ele afirma que isso é apenas um pedaço pequeno, pois acredita que existem
provas de animais bem maiores nas propriedades rurais próximas.
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Dez bancos serão investigados por supostos
abusos na oferta de consignado a idoso
O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) instaurou
processos administrativos
contra dez bancos por supostas irregularidades na
oferta de empréstimos consignados para idosos. As
instituições notificadas são
Caixa, Banco Safra, Banco
BMG, Banco Olé Bonsucesso Consignado, Banco
Itaú Consignado, Banco
do Estado do Rio Grande
do Sul (Banrisul), Banco
Pan, Banco Cetelem, Banco

Bradesco Financiamentos e
Banco Bradesco.
As empresas têm dez
dias para apresentar defesa e, posteriormente, se
confirmados os indícios
de infração, poderão ser
multadas em até R$ 9,7
milhões. As notificações estão formalizadas no Diário
Oficial da União (DOU) em
despachos do DPDC, órgão
da Secretaria Nacional do
Consumidor do Ministério
da Justiça e Segurança
Pública.

INVESTIGAÇÃO
Em nota, o Departamento
informa que esses bancos serão investigados “em razão
de suposta exploração da
hipervulnerabilidade do idoso”. Além disso, acrescenta
o DPDC, há registros de possíveis práticas abusivas, bem
como de possível exposição
indevida de dados pessoais,
relacionadas à oferta de
empréstimos consignados
por intermédio de ligações
telefônicas para idosos, aposentados e pensionistas do

Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).
O DPDC explica ainda
que irá investigar se foram
cometidos abusos por parte
das instituições financeiras
nas ofertas realizadas por
telefone, como os dados dos
idosos foram empregados e
como se deu a abordagem
dos consumidores inativos
para as contratações. Também será observado se foi
atendida a forma exigida
por lei para contratação
com idoso analfabeto, o que

Emissão da segunda via rápida
do RG cresce 408% no Paraná
Curitiba - A Polícia Civil
do Paraná (PCPR) emitiu
408% mais carteiras de
identidade, na modalidade
2ª via rápida, nos primeiros
seis meses deste ano, em
relação ao mesmo período de 2018. Enquanto de
janeiro a junho do ano passado foram confeccionados
14.665 documentos solicitados pela internet, em 2019
foram emitidos 74.485.
O diretor do Instituto
de Identificação da PCPR,
Marcus Michelotto, avalia
que o aumento no número
de expedições da segunda
via da identidade solicitada
com requerimento online é
consequência de melhorias
implementadas no sistema.
“No ano passado fechamos parceria da Polícia Civil com o Detran/
PR para utilização das
fotos e impressões digitais
capturadas por eles para
a confecção da carteira de
habilitação, o que agilizou

e pode ser retirado em um
dos postos escolhidos. A
entrega do documento será
realizada mediante autenticação biométrica, do próprio cidadão, no Posto de
Identificação, garantindo a
segurança do processo.

A solicitação da segunda via da carteira de identidade online
pode ser feita no site do Instituto de Identificação do Paraná

a impressão das carteiras
de identidade no Estado”,
explicou o diretor do IIPR.
Além da comodidade
para a população, a solicitação online da segunda
via permite a otimização
dos serviços prestados pela

Empresários caem
em golpe milionário
ao tentar negociar com
empresa de Cascavel
Cascavel - Empresários
estrangeiros foram vítimas
de estelionato praticado
através de sites falsos,
quando acreditavam estarem realizando negócio
para compra de frango congelado de uma empresa do
ramo em Cascavel, segundo
a Polícia Civil.
Proprietários de empresas de trading, uma
delas sediada em Portugal
e outra nas Ilhas Seychelles, na busca de fornecedores acessaram um
website onde obtiveram
e-mail e endereço eletrônico para realização de
negócios, tendo mantido
contato com um homem
que se identificava como
funcionário da empresa
em Cascavel, de acordo
com a Polícia Civil.
Os contratos que foram
fechados pelas empresas
vítimas importaram em
US$ 416,810,00, referentes
à cerca de 567 toneladas
de franco congelado, destinados para os Emirados
Árabes Unidos e Venezuela, quando anteciparam
US$ 66,540,00, valor que
foi transferido para um
banco na Espanha, onde
supostamente a empresa
de Cascavel teria conta,
relatou a Polícia Civil.

Formalizada a negociação, através de documentos
registrados em e-mail´s, e
contatos pelo whatsapp, os
empresários aguardavam
a remessa da mercadoria,
que não acontecia.
Os empresários de
Portugal decidiram vir ao
Brasil, a fim de conhecer
a empresa e verificar a
qualidade do produto, e o
outro fez contatos telefônicos, quando constataram
que se tratava de um site
falso, que tinham caído em
um golpe de estelionatários
internacionais.
Representante da empresa cascavelense, e o
empresário de Portugal,
estiveram na 15ª SDP, nesta
quarta-feira (17/10), quando registraram a ocorrência, que será encaminhada
para as providências da
Polícia Federal em razão da
atribuição legal.
Segundo a Polícia Civil,
em 2017, caso semelhante,
mesmo modus operandi,
ocorreu com dois empresários da África do Sul, do
ramo de carnes, quando
pretendiam comprar 100
toneladas carne, e realizaram negócios em um site
falso, com o nome de uma
cooperativa também da
região de Cascavel.

Polícia Civil – agilidade
no atendimento e redução
da demanda por agendamento. O usuário também
pode cadastrar o número
do celular e receber uma
mensagem confirmando
que documento ficou pronto

UTILIZAÇÃO
A emissão de segunda
via rápida foi implantada
em 2017 com o sistema
desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Paraná (Celepar).
A solicitação da segunda
via da carteira de identidade online pode ser feita
no site do Instituto de
Identificação do Paraná.
No canto esquerdo da tela
existe a indicação do serviço, que custa R$ 30,47.
Para saber se é possível
requerer a segunda via do
RG online, basta o digitar
o número do documento
na primeira tela.

exige instrumento público
ou procurador constituído.
SUPERENDIVIDAMENTO
“É importante destacar
que a oferta e concessão
irregular e irresponsável
de empréstimo consignado
a aposentados é fator que
concorre e potencializa o
superendividamento dos
idosos no Brasil. Os casos investigados denotam indícios
de práticas bastante graves
e extremamente nocivas aos
consumidores, levando a

situações extremas e, muitas vezes, irreversíveis de
superendividamento. Nesse
contexto, as abordagens
realizadas por telefone para
esse tipo de contratação, se
demonstradas, além de abusivas na origem, aumentam
ainda mais a dificuldade de
o consumidor compreender
o que está sendo ofertado e,
consequentemente, compromete a sua manifestação de
vontade, elemento essencial
do ato de contratação”, alerta do DPDC na nota.

Ex-goleiro Bruno consegue
progressão de pena e
vai para o semiaberto
O ex-goleiro Bruno
Fernandes vai voltar
a cumprir sua pena
em regime semiaberto, segundo decisão
desta quinta-feira, 18,
da 1ª Vara Criminal e
de Execuções Penais
de Varginha, no sul de
Minas Gerais, onde o
ex-atleta está preso. O
ex-jogador foi condenado a 20 anos e 9 meses de prisão pelo assassinato e ocultação
do cadáver da modelo
Eliza Samúdio, além
de cárcere privado do
menino Bruninho, filho
dos dois.
A migração de regime foi possível porque
a Justiça, em junho,
anulou a falta grave
que o ex-goleiro teria
cometido em outubro
passado, quando foi
flagrado em bar ao

lado de mulheres no
momento em que deveria estar em trabalho
externo.
Na decisão, o juiz
Tarcísio Moreira de
Souza afirmou que “o
reeducando satisfaz as
exigências subjetivas
para a concessão da
progressão de regime
para o semiaberto, em
especial pelo decote da
imputação de falta grave, pois já cumpriu o
lapso temporal necessário de pena imposta
no regime fechado”.
Os crimes foram cometidos em junho de
2010, quando Bruno
era goleiro do Flamengo. As investigações
apontaram que o jogador, com a ajuda de
amigos, matou Eliza. O
corpo da vítima nunca
foi encontrado.

Justiça decreta prisão de prefeito
afastado por abusar de pacientes
O Tribunal de Justiça
do Ceará (TJCE) decretou
nesta sexta-feira, 19, a prisão preventiva do médico
ginecologista José Hilson
de Paiva, prefeito afastado
de Uruburetama. A decisão
atende ao pedido do Ministério Público do Estado.
Paiva é investigado pelos
crimes de assédio sexual e
estupro cometidos durante
consultas médicas na cidade. Imagens divulgadas
pelo programa Fantástico,
da TV Globo, indicam a
prática dos delitos
O juiz José José Cleber
Moura do Nascimento,
Vara da Comarca de Uruburetama, determinou ainda a realização de busca e
apreensão na residência
do médico. Na decisão, o
magistrado considerou
haver indícios de autoria
e materialidade delitiva.
“As informações constantes dos autos, os supos-

tos abusos sexuais, foram
praticados contra ao menos 18 vítimas e persistiram após a divulgação, no
ano de 2018, dos primeiros
relatos”, escreveu o juiz.
Ainda segundo o magistrado, a prisão preventiva é necessária para
preservar as provas. “Eis
que da leitura das peças,
depreende-se que o representado vem utilizando
sua influência para se
manter impune ao longo
de vários anos, do que se
pode deduzir a possibilidade de ele, o representado,
em liberdade embaraçar
a investigação policial
e a instrução criminal”,
afirmou.
Vídeos
A reportagem exibida
no domingo (14), mostrou
vídeos de pelo menos 23
mulheres sendo abusadas
e filmadas pelo próprio mé-

dico. À Globo, uma mulher
afirmou ter sido vítima de
Paiva pela primeira vez
aos 14 anos e que só voltou
ao consultório porque ele
era o único ginecologista
da cidade.
Outra mulher disse que
o médico usava a boca
para examinar os seios,
com o pretexto de verificar se havia secreção
nas mamas. As gravações
mostram ainda que Paiva
posicionava as pacientes
de costas para realizar
exames, alegando que “era
o procedimento”. Em todos
os vídeos, é possível perceber que o médico chamava
suas pacientes de “bebê”.
Defesa
Após o pedido de prisão feito pelo Ministério
Público, a defesa do prefeito afastado divulgou
uma nota nesta quintafeira (18), em que nega as

A carreira política de José Hilson de Paiva
O ginecologista era filiado ao
PCdoB do Ceará. De 2012 a 2016,
foi vice-prefeito de Uruburetama
e, em 2018, foi eleito prefeito para
administrar o município até 2020. O
partido decidiu na segunda expulsá
-lo dos quadros.
A presidente da Câmara Muni-

cipal de Uruburetama, Maria Stela
Gomes Rocha, conhecida como Tete,
baixou o Decreto Legislativo 2/2019
e afastou provisoriamente Paiva do
cargo de prefeito, “até decisão final
do processo que apura a denúncia
por infração político-administrativa”.

acusações e classifica as
denúncias como “vazias
de intervenção jurídica” e
“feitas de forma circense,
espetaculosa”. Segundo os
advogados, os vídeos divulgados são “primitivos,
datando de muitos anos
atrás”.
“Causa estranheza que
o material apresentado
venha a ser levado a público desta forma, mesmo
sabendo que os efeitos
jurídicos podem ter se esvaído no tempo, atingidos
pela extinção da punibilidade”, diz trecho da nota.
“Preferiu o ‘denunciante’
criar um fato midiático,
esquecendo de apresentá
-los às autoridades, agindo
em sentido contrário ao
interesse público.”
Sobre o pedido de prisão preventiva feito pela
Promotoria, a defesa de
Paiva questionou o argumento de que o médico
poderia atrapalhar a apuração do caso. “Como poderia influenciar na investigação de fatos ocorridos
no passado distante? Que
atos concretos de interferência foram praticados?”
Ainda de acordo com a
defesa, Paiva manifestou
por escrito sua disposição em colaborar com as
autoridades desde que
tomou conhecimento das
investigações.
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Vilão
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Namorando

Marina Moschen foi vista aos beijos com o músico Paulo
Avelino. Felicidades ao novo casal. Quanto ao trabalho, a
atriz está finalizando a sua participação em “Verão 90”
na qual interpreta a Larissa.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
Na novela “Bom Sucesso”, Armando Babaioff volta
à cena, mas desta vez na pele de um vilão. Na trama,
seu personagem Diogo vai se aliar à Gisele (Sheron
Menezzes) e juntos darão um golpe em Nana (Fabiula
Nascimento), uma mulher frágil e que confia com muita
facilidade nas pessoas. O último trabalho de Babaioff
na televisão foi em “Segundo Sol”.

Paizão

César Tralli tem emocionado seus seguidores postando fotos da filha Manuella,
que completou uma semana
de vida. A mamãe Ticiane
Pinheiro aprova os registros
do marido. A verdade é que a
família está bem feliz com a
chegada da nova integrante.

Notícia chata

O meio artístico estava
otimista com a notícia que
a Rede TV! iria voltar a produzir séries, mas agora estão decepcionados. A emissora arquivou o projeto,
pelo menos por enquanto,
frustrando as expectativas
de muitos.

Escolinha: Nova Geração

E vem aí a quinta temporada do “Escolinha: Nova Geração”. Sob o comando do Professor Raimundo (Bruno
Mazzeo), o humorístico vem com novidades; uma delas
será o espaço criado para os alunos terem aulas de
Artes. Estreará no próximo dia 28, na telinha da Globo.

Gastronomia alemã

Amanhã, às 20 horas
na Band, os sete melhores
cozinheiros desta temporada do “MasterChef “ vão
encarar uma prova em
homenagem à gastronomia alemã. Eles terão que
fazer um prato que honre
essa culinária para escapar
da prova de eliminação.
Os competidores deverão
trabalhar com ingredientes obrigatórios que tem
sabores e características
iguais a quatro diferentes
cervejas. Os participantes
deverão criar seus pratos
usando esses ingredientes
e valorizando tudo de bom
que existe na gastronomia
germânica. Os autores dos
dois melhores pratos se
salvarão da prova de eliminação.

Na noite de hoje

O apresentador Sergio
Aguiar, recém-contratado
pela Record TV, irá estrear
na emissora hoje. Ele apresentará o “Jornal da Record
Especial” ao lado de Janine
Borba, entrando no rodízio
de apresentadores que estão à frente do jornalístico.
A partir das 20 horas.

Telona

O sucesso da novelinha
“As Aventuras de Poliana”
na tela do SBT está sendo
tanto que a emissora resolver que vai fazer um filme.
“Poliana” deve ser produzido em meados de 2020.

Medicina O Reitor Carlos
Eduardo Garcia recebeu
em Umuarama membros
da Sociedade Civil e da
Santa Casa de Paranavaí
para discutir parcerias.
A diretora da Unidade
da Unipar em Paranavaí,
professora Edwirge Vieira
Franco, acompanhou
os visitantes. A
pauta principal foi a
implantação do curso de
Medicina naquela cidade.
O Reitor se mostrou
empolgado com o projeto
e informou aos visitantes
que a Instituição já está
pleiteando o aumento de
vagas junto ao MEC, o que
tornaria possível estender
o curso para Paranavaí.
Hoje o curso de Medicina
em Umuarama oferece
120 vagas. Depois da
reunião, os convidados
visitaram os ambientes de
estudos do Câmpus-Sede,
onde conheceram toda a
estrutura dos cursos de
Medicina, em especial o
Centro de Simulação em
Saúde, e de Odontologia,
desde a Clínica
Odontológica até as salas
de pós-graduação.
Chama acesa Um ritual
inspirador, que fortalece o
desenvolvimento pessoal,
profissional e espiritual
dos participantes. Assim
estudantes e professores
de Enfermagem, Unidade
de Francisco Beltrão,
resumem a missão da
Cerimônia da Lâmpada,
evento anual do curso,
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que reúne familiares
dos alunos, entre
outros convidados. A
cerimônia de passagem
da lâmpada baseia-se na
história da enfermeira
Florence Nightingale
que, durante a Guerra
da Crimeia (1853/1856),
quando muitos soldados
morriam por falta de
higiene e cuidados
básicos, ela conseguiu
reduzir expressivamente
o índice de mortalidade
entre eles. Ela ficou
conhecida como a
‘Dama da Lâmpada’,
em decorrência de suas
visitas noturnas aos leitos
dos doentes.
Parajaps Um grupo
de paratletas do AMA
(Atividades Motoras
Adaptadas), projeto de
extensão do curso de
Educação Física, Unidade
de Toledo, participou
dos Jogos Abertos
Paradesportivos do
Paraná (Parajaps), fase
regional de Londrina.
A equipe da Unipar
competiu na bocha
adaptada, handebol
em cadeira de rodas,
parabadminton e
paraciclismo. Na bocha,
os paratletas Ronaldo
Scariot e Edenilson Souza
foram acompanhados
pelo acadêmico Jackson
de Paula, do 3º ano do
curso de Educação Física.
Scariot conquistou o
terceiro lugar e Souza o
quinto.

Reality Musical

Hoje, o “Programa Raul Gil” exibe a segunda temporada
de “Shadow Brasil”, um quadro de competição musical
disputado por jovens e adultos. Os concorrentes veem ao
palco do programa cantando grandes clássicos e sucessos
do momento. O diferencial do quadro é a forma como os
candidatos se apresentam, cada um deles terá um minuto
para impressionar os jurados, pois estarão escondidos,
mostrando apenas a silhueta. Se conseguirem impressionar três de cinco jurados, o concorrente sairá das sombras
e se revelará para o público. Os cantores serão avaliados
por Moacyr Franco, Luana Monalisa, Evandro Santo, Li
Martins e Caio Mesquita. A grande decisão fica com a
plateia, que escolhe qual cantor seguirá na competição.
O vencedor leva 50 mil reais em barras de ouro. No ar,
na tarde do SBT.

Vilão

Na novela “Bom Sucesso”, Armando Babaioff volta à
cena, mas desta vez na pele de um vilão. Na trama, seu
personagem Diogo vai se aliar à Gisele (Sheron Menezzes)
e juntos darão um golpe em Nana (Fabiula Nascimento),
uma mulher frágil e que confia com muita facilidade nas
pessoas. O último trabalho de Babaioff na televisão foi
em “Segundo Sol”.

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

Não há exibição.

ÓRFÃOS DA TERRA - 18h20, na Globo

Fauze segue Jamil e Laila até um hotel. Jamil decide desistir do casamento com Dalila. Elias pede a
Caetano para dormir na oficina. Helena se aconselha
com Letícia. Fauze conta a Dalila sobre Jamil e Laila.
Jamil marca um encontro com Dalila. Omar garante
que ficará com todos os bens de Eva. Zuleika se surpreende quando Almeidinha diz que não quer mais ter
um filho. Missade afirma a Rania que saberá lidar com
a sua separação. Almeidinha interroga os funcionários
do escritório de Gabriel e fica desconfiado.

VERÃO 90 – 19h30, na Globo

Quinzinho acompanha Dandara ao médico e se
emociona ao escutar o coração do bebê. Kika fica tensa
ao saber que uma suposta Cantora Mascarada está
invadindo camarins de artistas. Celestine informa a
Janaína que foi Jerônimo quem roubou seu dinheiro
e joias. Jerônimo avisa a Vanessa que ela terá que ir
à TeleVendão pegar o dinheiro do cofre. Moana revela a João que existe a possibilidade de o bebê não
ser dele. Moana garante a Manu que não aconteceu
nada entre ela e João. Vera e Jofre flagram Vanessa
na TeleVendão.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT
Não há exibição.

A DONA DO PEDAÇO - 21h15, na Globo

Lyris contrata um investigador para descobrir se
Agno tem outra mulher. Vivi anuncia que se casará com
Chiclete e Otávio pensa em montar um negócio para
os dois. Chiclete aguarda na portaria de Kim, mas se
atrapalha quando a moça chega com Márcio. Régis e
Josiane tentam convencer Maria da Paz a comprar a
mansão mostrada por Gilda. Abel tenta beijar Britney.
Eusébio convida Gina para morar em sua casa. Amadeu liga para Maria da Paz. Chiclete descobre que
Cosme encomendou a morte de Vivi.

Terá ambição de realizar grandes
coisas. Será como se uma energia
pudesse levá-lo mais alto e mais longe
que de hábito, predispondo-o a lutar
por sucesso e poder.

É um momento onde vai agir estrategicamente, não dando trégua nem para
os seus sonhos e nem para os projetos
que tem de criar ou desenvolver.
Sendo assim, não vai lhe faltar garra
e determinação.

É preciso um esforço maior de sua
parte para poder encarar as dificuldades e até mesmo o cotidiano por uma
ótica mais positiva. Por isso mesmo,
tenha cuidado ao se mover no trânsito.

Fase muito positiva, ainda mais se
estiver estudando ou lidando com
pessoas de outra cidade ou país. É
um tempo em que tende a dar uma
guinada positiva em seu cotidiano.

Estará mais otimista e dinâmico, tirando-o de seus pensamentos obsessivos e muitas vezes sombrios. Tende a
acreditar que as coisas vão melhorar
a partir de uma postura mais positiva.

Pode querer fazer um charme para
atrair atenção para si. Assim, esse
aspecto, pode ter na verdade o objetivo de chamar a atenção alheia e
você acabará despertando a irritação
nas pessoas.

Veja o mundo por uma ótica mais
maleável e ao mesmo tempo menos
racional. Isso será bom para experimentar aspectos de sua personalidade que muitas vezes fica circunscrito
aos fatos cotidianos.

Vai gostar de atrair a atenção das
pessoas, seja por seu magnetismo
poderoso, seja pela aparência bem
cuidada, ou mesmo, por estar em dia
com as tendências da moda.

De uma hora para outra pode agir de
forma avessa à conhecida, simplesmente porque decidiu. Tende a estar
ainda mais teimoso do que o habitual,
não dando chance a ninguém de se
meter em sua vida.

Muitas vezes insiste numa situação
ou mesmo numa convivência a dois
e naquilo não vem dando os frutos
que esperava. Isso também pode ser
relativo à convivência com os amigos.

É um período onde as mudanças
começarão do seu íntimo e partirão
em direção àquilo que não considera
mais ideal. Cuidado para não tomar
nenhuma atitude precipitada.

Pode se mostrar mais volúvel do que
o habitual, pulando de um interesse
a outro e não se satisfazendo em
nenhum deles. Pare e pense para
tomar uma atitude acertada.
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Com a cabeça na Libertadores, Inter e
Grêmio põem à prova reservas no Gre-Nal

Porto Alegre, (Agência Estado) - Embalados pela classificação às semifinais da Copa
do Brasil e de olho na Copa
Libertadores, Internacional
e Grêmio vão apostar suas
fichas nos reservas no Gre-Nal
deste sábado, marcado para
as 19 horas, no Beira-Rio, e
válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico
completou 110 anos de história
na última quinta-feira.
O momento dos rivais é semelhante na temporada, mas
a classificação no Brasileirão
é distinta. Mal fora de Porto
Alegre, tanto que ainda não

triunfou longe de seus domínios, mas forte no Beira-Rio,
onde venceu todos seus jogos
na competição até aqui, o Inter
é o quinto colocado, com 16
pontos, dez a menos que o líder
Palmeiras.
O Grêmio, por sua vez, é só
o décimo colocado, com 14 pontos. A posição intermediária de
um dos times postulantes ao
título se explica pelo começo
ruim no torneio nacional, no
qual a equipe tricolor só conseguiu vencer pela primeira
vez na sexta rodada.
Embora não haja confirmação e os treinos tenham sido

fechados, os dois apostarão no
Gre-Nal em escalações formadas em boa parte por reservas.
É possível que haja a presença
de titulares, mas estes não
serão maioria, tanto no time
de Odair Hellmann, quanto
na equipe de Renato Gaúcho.
O motivo é a proximidade dos
compromissos da dupla pelas
oitavas de final da Copa Libertadores. Na quarta, o Inter
encara o Nacional no Uruguai.
Na quinta é a vez do Grêmio
medir forças com o Libertad,
do Paraguai, em casa.
No Inter é certo que Rodrigo Dourado será desfalque. O

CSA aposta em time ofensivo
para superar Athletico-PR
Maceió, (AE) - Contando
com o apoio de seus torcedores e na expectativa
de enfrentar um Athletico
Paranaense com uma equipe alternativa, o CSA vai
com tudo para o ataque no
duelo deste sábado, às 19h,
no Estádio Rei Pelé, pela
11ª rodada do Campeonato
Brasileiro. O técnico Argel
Fucks ensaiou uma equipe
ofensiva, com três atacantes, visando encerrar a
série de quatro derrotas
consecutivas.
O treinador testou uma

formação com Cassiano, Alecsandro e Ricardo Bueno no
setor ofensivo. As outras mudanças foram no meio-campo.
Jean Kléber entrou na vaga
do volante Nilton, suspenso,
enquanto Dawhan ganhou a
briga com Naldo na equipe
titular. Já Victor Paraíba disputa com Maranhão o lugar
de Jonatan Gomez.
Na atividade de sexta-feira, porém, o zagueiro Luciano
Castán virou dúvida ao ser
poupado após sentir dores
no adutor da coxa direita.
Ele será reavaliado antes da

partida para saber se terá
condições de jogo. Ronaldo
Alves é o provável substituto.
“A gente não sabe ainda
quem vai jogar, mas sabemos que se não dormir com
chuteira e caneleira no outro
dia pode aparecer no banco.
A gente vem trabalhando a
semana inteira para estar
entre os onze no sábado”,
disse Jean Kléber.
Durante toda atividade
ao longo da semana, Argel
Fucks salientou a necessidade do CSA não sofrer gols.
“Não podemos tomar gols.

volante e capitão da equipe,
que já não atuou contra o
Palmeiras no meio da semana,
sofre com dores no joelho
esquerdo e pode ficar fora dos
gramados por duas semanas.
Os destaques do time alternativo do time colorado
devem ser o meia argentino
Martín Sarrafiore e o atacante
Rafael Sóbis. A tendência é de
que a dupla substitua dois dos
principais jogadores do elenco:
D’Alessandro e Guerrero, que
seguem um cronograma especial para evitar sobrecarga e
até por isso seria um surpresa
que os dois fossem escalados

no Gre-Nal.
O Gre-Nal é de extrema
importância para o atacante
Diego Tardelli. Se entram em
campo, o jogador, que recebeu
um ultimato da diretoria depois
de ter ficado de fora dos dois
primeiros jogos do Grêmio no
reinício das competições após a
Copa América, completará sete
jogos no Brasileirão e não poderá ser negociado com outro
time da Série A. Tardelli passou de principal contratação do
clube neste ano a tormento. Ele
ainda não mostrou a que veio e
teria manifestado seu desejo de
deixar o clube.

JOGOS DE HOJE
Vasco X Fluminense (11hs)
Bahia X Cruzeiro 17hs
Inter X Grêmio 19hs
Ceará X Palmeiras 19hs
CSA X Athletico PR 19hs

JOGOS DE DOMINGO
Botafogo X Santos 11hs
Atlético MG X Fortaleza 16hs
Corinthians X Flamengo 16hs
Avai X Goias 19hs
São Paulo X Chapecoense 20hs

Após queda na Copa do Brasil, Bahia
foca em reabilitação contra Cruzeiro
Salvador, (AE) - Após a
eliminação nas quartas de
final da Copa do Brasil diante
do Grêmio, o Bahia reencontra
sua torcida frente ao Cruzeiro
neste sábado, às 17h, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O técnico Roger Machado
poupou seus jogadores das
atividades de quinta e sexta,
mas deve colocar força máxima frente à equipe celeste.
A única dúvida que o
comandante levará para o
duelo é em cima do volante

Elton. Ele vem tendo um incômodo no joelho e a expectativa é que seja substituído
por Flávio. Shaylon pode
aparecer entre os titulares.
Além dele, Roger Machado
poderá preservar os atletas
mais desgastados, como
o atacante Gilberto. Caso
isso aconteça, Fernandão
começará entre os 11.
“Ficamos muito tristes
com a eliminação, mas não
pode esquecer tudo que vemos
fazendo na temporada, o que
estamos construindo no Bahia.

Entendo que participação na
Copa do Brasil faz parte da
construção de um Bahia ainda
maior, que tem buscado, a cada
ano, conquistar, evoluir de forma geral. Sofremos na quarta.
Hoje estamos motivados para
a sequência do Campeonato
Brasileiro O grupo, de forma
geral, está totalmente focado
em conquistar os nossos objetivos no Brasileirão. E que comece pelo Cruzeiro”, afirmou
o goleiro Douglas.
O Bahia vive seu pior
momento no Brasileirão.

O PARANÁ MOSTRA AO BRASIL
SUA FORÇA ECONÔMICA

R$12,5 BILHÕES
DE INVESTIMENTOS
PRIVADOS NO PARANÁ
PLANO DE AÇÃO

500 MIL EMPREGOS
EM 5 ANOS

Veja mais realizações:
www.aen.pr.gov.br
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Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS n.º 005/2018
Tomada de Preços n° 001/2018
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 76.247.337/0001-60,
com sede à Av. Hermes Vissoto, 810, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, brasileiro, agente político, residente e
domiciliado na cidade de Icaraíma - PR, RG nº 35.868.656-8, e CPF nº 166.999.30869, residente e domiciliado nesta cidade de Icaraíma – Estado do Paraná,
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa INDÚSTRIA
DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ
sob n.º 10.801.453/0001-70 com sede à Rua Naga n. 1741, Parque Industrial II,
CEP. 87.507-150, Icaraíma, Estado do Paraná, neste ato devidamente representada
pelo Sr. Hugo de Assis Gonzaga, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na
Avenida Rio Grande do Sul, n.3071, em Umuarama-Pr, portador do RG nº 3.501.106
SSP/MG e devidamente inscrito no CPF sob o nº 809.031.426-00, fone (44) 991710181, email: hugogonzaga@hotmail.com, doravante denominado CONTRATADA,
como segue:
Considerando, o comum acordo entre as partes, bem como justificativa do
Departamento de Engenharia e Parecer Jurídico aprovando;
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a clausula terceira do contrato de prestação de
serviços 005/2018 que passa a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA TERCEIRA - DO
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – Fica acrescido mais 180 (cento e oitenta)
dias de prazo de vigência no contrato a contar de 31 de Julho de 2019, ressalvado o
direito de prorrogação de acordo com o art. 57, inc. II da lei 8.666/93”.
CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições
do referido contrato.
E por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o
presente Termo Aditivo, na presença de duas testemunhas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, aos 19 de Julho
de 2019.
-MARCOS ALEX DE OLIVEIRA -Prefeito Municipal INDÚSTRIA DE ART. E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP
Contratada
TESTEMUNHAS:
Nome: Lays Oliveira Vedovoto
RG.9.854.182-9
Nome: Elen Paula Silva Honorato
RG. 10.361.031-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA
Estado do Paraná

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS n.º 060/2018
Tomada de Preços n° 005/2018
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 76.247.337/0001-60,
com sede à Av. Hermes Vissoto, 810, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, brasileiro, agente político, residente e
domiciliado na cidade de Icaraíma - PR, RG nº 35.868.656-8, e CPF nº 166.999.30869, residente e domiciliado nesta cidade de Icaraíma – Estado do Paraná,
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa INDÚSTRIA
DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ
sob n.º 10.801.453/0001-70 com sede à Rua Naga n. 1741, Parque Industrial II,
CEP. 87.507-150, Icaraíma, Estado do Paraná, neste ato devidamente representada
pelo Sr. Hugo de Assis Gonzaga, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na
Avenida Rio Grande do Sul, n.3071, em Umuarama-Pr, portador do RG nº 3.501.106
SSP/MG e devidamente inscrito no CPF sob o nº 809.031.426-00, fone (44) 991710181, email: hugogonzaga@hotmail.com, doravante denominado CONTRATADA,
como segue:
Considerando, o comum acordo entre as partes, bem como justificativa do
Departamento de Engenharia e Parecer Jurídico aprovando;
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a clausula terceira do contrato de prestação de
serviços 060/2018 que passa a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA TERCEIRA - DO
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - Fica acrescido mais 180 (cento e oitenta)
dias de prazo de vigência no contrato a contar de 31 de Julho de 2019, ressalvado o
direito de prorrogação de acordo com o art. 57, inc. II da lei 8.666/93”.
CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições
do referido contrato.
E por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o
presente Termo Aditivo, na presença de duas testemunhas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, aos 19 de Julho
de 2019.
-MARCOS ALEX DE OLIVEIRA -Prefeito Municipal INDÚSTRIA DE ART. E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP
Contratada
TESTEMUNHAS:
Nome: Lays Oliveira Vedovoto
RG.9.854.182-9
Nome: Elen Paula Silva Honorato
RG. 10.361.031-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS n.º 211/2018
Tomada de Preços n° 007/2018
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 76.247.337/0001-60,
com sede à Av. Hermes Vissoto, 810, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, brasileiro, agente político, residente e
domiciliado na cidade de Icaraíma - PR, RG nº 35.868.656-8, e CPF nº 166.999.30869, residente e domiciliado nesta cidade de Icaraíma – Estado do Paraná, doravante
denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa R C M INFRAESTRUTURA
E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 04.375.328/0001-43 com sede
à Rua Projetada “A”, n° 1670, Parque Industrial III, CEP 87.507-135, Cidade de
Umuarama/PR, telefone (44) 3623-3266, e-mail: cleber-rcm@hotmail.com, neste
ato devidamente representada pelo Sr. Cleber Ruiz Martinez, brasileiro, empresário,
portador do RG nº 6.925.696-1 SSP-PR e devidamente inscrito no CPF sob o nº
021.110.919-36, doravante denominado CONTRATADA, como segue:
Considerando, o comum acordo entre as partes, bem como justificativa do
Departamento de Engenharia e Parecer Jurídico aprovando;
CLAUSULA PRIMEIRA: CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a clausula quinta do
contrato de prestação de serviços 211/2018 que passa a ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente Contrato
será de 420 (quatrocentos e vinte) dias contados a partir da assinatura do contrato
de empreitada.
CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições
do referido contrato.
E por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o
presente Termo Aditivo, na presença de duas testemunhas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, aos 19 de Julho
de 2019.
-MARCOS ALEX DE OLIVEIRA -Prefeito Municipal R C M INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratada
TESTEMUNHAS:
Nome: Lays Oliveira Vedovoto
RG.9.854.182-9
Nome: Elen Paula Silva Honorato
RG. 10.361.031-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 5.143/2019
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Suplementar por Superávit Financeiro e dá
outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo Artigo 4º § III da Lei Orçamentária nº 1.579 de 27 de Novembro
de 2018.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Suplementar por Superávit Financeiro no corrente
exercício financeiro de 2019, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes
Orçamentária para o exercício de 2019 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021 e
Programação Financeira no limite de R$ 110.070,50 (cento e dez mil e setenta reais
e cinquenta centavos), referente aos saldos disponíveis em banco do exercício
financeiro de 2018, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução
Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a seguinte ordem
classificatória:
06SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO
06.02DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
15.451.0005.2.015SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
3.3.90.30.00.00192MATERIAL DE CONSUMO110.070,50
FONTE:507 COSIP - Contribuição de Iluminação Publica, Art. 149-A, CF110.070,50
Art. 2º Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder
Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro, referente aos saldos
disponíveis em banco do exercício financeiro de 2018, sem comprometimento
financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de
acordo com a seguinte fonte de recurso:
FonteDescriçãoValor
507COSIP - Contribuição de Iluminação Publica, Art. 149-A, CF110.070,50
TOTAL110.070,50
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a
partir da data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 19 dias do mês de Julho de 2019.
Marcos Alex de Oliveira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE Cafezal do Sul

Estado do Paraná
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS– TOMADA
DE PREÇOS N° 02/2019
Aos 19 (dezenove) dias do mês Julho do ano de 2019, na cidade de Cafezal do
Sul - PR, à Av. Ítalo Orcelli, 604, reuniram-se, a partir das 09h30min, em sessão
pública, a C.P.L., formada pelos senhores: ANDREIA DE SOUZA SÃO MIGUEL –
presidente da C.PL., JAQUELINE ESTEPHANI FARIAS FERNANDES – membro e
VANUSA FRANCISCA GARCIA DE OLIVEIRA - Membro, designados pelo Decreto
n.º 01/2019, publicado em 11/01/2019, sob presidência do 1o. Declinado para
analisar e julgar Tomada de Preços n° 2/19 do Processo n° 46/19, cujo objeto trata
da Contratação de empresa para a construção de uma Creche Pré-escola, projeto
FNDE, termo de compromisso nº 201900038-1.
Estiveram presentes no ato de abertura apenas a representante da empresa
R.C.M. PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.
A Comissão então procedeu com a conferência do invólucro contendo os envelopes
nº 2 (Proposta de Preços) rubricado por todos os presentes quando da realização
da Sessão Pública que recebeu todos os invólucros em data de 18/06/2019, e,
comprovada sua inviolabilidade, o mesmo fora aberto. Procedeu-se então a
conferência dos envelopes nº 2 por todos os presentes, e então a Presidente
autorizou a abertura dos mesmos, para fins de verificação de seu conteúdo.
Com a conferência do conteúdo das Propostas de Preços. Aberto os envelopes a
comissão analisou as propostas das empresas: O.S.L. INFRAESTRUTURA LTDA
EPP R$ 1.562.739,05 (um milhão, quinhentos e sessenta e dois mil, setecentos
e trinta e nove reais e cinco centavos); Claudinei soares da rocha & Cia ltda R$
1.555.579,09 (um milhão quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta
e nove reais e nove centavos); R.C.M. PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
R$ 1.537.764,23 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e sessenta
e quatro reais e vinte e tres centavos).
Assim, considerando o menor valor, face a regularidade dos atos praticados, a
Comissão declarou como VENCEDORA a licitante R.C.M. PAVIMENTAÇÃO E
CONSTRUÇÕES LTDA, por ter ofertado R$ 1.537.764,23 (um milhão, quinhentos
e trinta e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e tres centavos).
Considerando a ausência de representantes das licitantes a esta Sessão, o
Presidente destacou que o presente resultado será publicado junto ao Diário
Eletrônico e Diário Oficial do Município de Cafezal do Sul (Jornal Umuarama
Ilustrado) na edição do próximo dia útil, bem como disponibilizado no Portal da
Transparência do site da Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul (www.cafezaldosul.
pr.gov.br). Não houve manifestação, sendo declarada encerrada a presente
Sessão. Nada mais havendo a relatar, eu, ANDREIA DE SOUZA SÃO MIGUEL,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, lavrei a presente ata que vai
assinada por mim e pelos demais presentes.
ASSINAM:
ANDREIA DE SOUZA SÃO MIGUEL
JAQUELINE ESTEPHANI FARIAS
FERNANDES
Membro da Titular da C.P.L
Membro da Equipe de Apoio
VANUSA FRANCISCA GARCIA DE OLIVEIRA
Membro da Equipe de Apoio
O.S.L. INFRAESTRUTURA LTDA EPP
(representante não esteve presente)
R.C.M. PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
VILLARES CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA EPP
(representante não esteve presente)
Claudinei soares da rocha & Cia ltda
(representante não esteve presente)

PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIA HELENA

Estado do Paraná
EXTRATO TERMO ADITIVO N.º 01
Ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 125/2018, do Pregão Presencial nº
064/2018, firmado em 18 de julho de 2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: REDUCOPIA – COPIADORA LTDA - ME
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Tendo em vista saldo remanescente do
objeto contratado e a necessidade de execução dos itens licitados integrantes da
contratação, fica prorrogado até 18 de julho de 2020 o prazo de vigência estabelecido
na Cláusula Terceira do Contrato de Prestação de Serviços n° 125/2018, firmado
entre as partes em 18 de julho de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas
e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não
alterada pelo presente instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais,
depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Maria Helena – PR, 17 de julho de 2019.

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

Estado do Paraná
AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL E DATA DE ABERTURA
PREGAO PRESENCIAL Nº 079/2019
COMUNICAMOS que houve alteração no Edital Item 7.6 e na data de Abertura
do Pregão Presencial nº 079/2019, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO EVENTUAL
E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
TOPOGRÁFICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. Nova data de sessão pública: 08 DE AGOSTO
DE 2019, às 09:00 (nove) horas (horário de Brasília). O edital completo poderá ser
obtido na internet no sítio www.terraroxa.atende.net. Maiores informações poderão
ser solicitadas no telefone (44) 3645 1122, ramais 8307 ou 8308 em dias úteis das
07:30 às 12:00 horas e das 13:30 as 17:00 horas.
Terra Roxa-PR, 19 de julho de 2019.
MARIA JANETE TEIXEIRA DA SILVA NABÃO
PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2019
PREGÃO PRESENCIALNº 044/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 20 E FCK 30,
COM DESCARGA ESPECIAL COM BOMBEAMENTO, DESTINADOS AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE TUNEIRAS DO OESTE PR.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: SANTA HELENA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO LTDA - EPP
PRAZO DE VIGÊNCIA: (19/07/2019 – 18/07/2020)
VALOR: R$ 49.050,00
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste, em 19 de Julho de 2019.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2019
PREGÃO PRESENCIALNº 044/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 151/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 20 E FCK 30,
COM DESCARGA ESPECIAL COM BOMBEAMENTO, DESTINADOS AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE TUNEIRAS DO OESTE PR.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: CONCRETOS ITAIPU LTDA - EPP
PRAZO DE VIGÊNCIA: (19/07/2019 – 18/07/2020)
VALOR: R$ 52.200,00
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste, em 19 de Julho de 2019.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2019
A Pregoeira do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições, comunica que em estrita observância aos princípios da legalidade, da
eficiência e da supremacia do interesse público, bem como pelo disposto no art.
49, caput e §2º da Lei nº 8.666/93, no art. 29, §1º do Decreto Municipal nº 123/18,
e na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, fica REVOGADO o processo
licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 (PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 012/2019), cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PSICOTRÓPICOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE PR, tudo na conformidade do Requerimento
exarado pelo Prefeito Municipal anexo ao processo supra.
Tuneiras do Oeste, 19 de julho de 2019.
Aline Cristina Valerio
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE CANCELAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 015/2019
O Município de Terra Roxa-PR, torna público que em virtude da desistência da
empresa R. V. PATUZZO VIEIRA – SERVIÇOS MÉDICOS, no credenciamento,
fica CANCELADO o Processo Licitatório nº 114/2019, Inexigibilidade nº 015/2019.
Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Compras e
Licitações pelo telefone (44) 3645-1122, em dias úteis das 07h30min às 12h e das
13h30min às 17h.
Terra Roxa-PR, 19 de julho de 2019.
Paulo Cesar Farias
Presidente da Comissão de Licitações

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 36, de 19 de julho de 2019
EMENTA: Autoriza Viagem e concede diárias e dá outras providências.
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Resolução n°. 001/2019
de 09 de abril de 2019, tendo em vista a solicitação formulada do requerente,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o Vereador ARENILDO IPÓLITA, portador do CPF n°. 77954963934, viajar até Curitiba – Capital do Estado do Paraná, com objetivo de participar do
Curto “ CÂMARA MUNICIPAL E A TRANSPARENCIA PÚBLICA”, promovido pela
empresa UNIPLICA – Escola de Gestão Pública, nos dias 24, 25 e 26 de julho de
2019, cabendo-lhe o pagamento antecipado da quantidade de 03 (três) diárias .
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná,
aos 19 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.
JÉSSICA DA COSTA SERRA
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE Cafezal do Sul

Estado do Paraná
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÄO– TOMADA DE PREÇOS
N° 01/2019
Aos 14 (quatorze) dias do mês Junho do ano de 2019, na cidade de Cafezal do
Sul - PR, à Av. Ítalo Orcelli, 604, reuniram-se, a partir das 08h45min, em sessão
pública, a C.P.L., formada pelos senhores: ANDREIA DE SOUZA SÃO MIGUEL –
presidente da C.PL., JAQUELINE ESTEPHANI FARIAS FERNANDES – membro
e VANUSA FRANCISCA GARCIA DE OLIVEIRA - Membro, designados pelo
Decreto n.º 01/2019, publicado em 11/01/2019, sob presidência do 1o. Declinado
para analisar e julgar Tomada de Preços n° 1/19 do Processo n° 45/19, cujo objeto
trata da Contratação de empresa para a construção de uma escola – Projeto FNDE,
termo de compromisso nº 201900037-1.
Estiveram presentes no ato de abertura apenas a representante da empresa R.C.M.
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.
A Comissão então procedeu com a conferência do invólucro contendo os envelopes
nº 2 (Proposta de Preços) rubricado por todos os presentes quando da realização
da Sessão Pública que recebeu todos os invólucros em data de 14/06/2019,
e, comprovada sua inviolabilidade, o mesmo fora aberto. Procedeu-se então
a conferência dos envelopes nº 2 por todos os presentes, e então a Presidente
autorizou a abertura dos mesmos, para fins de verificação de seu conteúdo. Com a
conferência do conteúdo das Propostas de Preços. Aberto os envelopes a comissão
analisou as propostas das empresas: O.S.L. INFRAESTRUTURA LTDA EPP R$
1.930.367,70 (um milhão, novecentos e trinta mil, trezentos e sessenta e sete reais
e setenta centavos); Claudinei soares da rocha & Cia ltda R$ 1.898.292,05 (um
milhão oitocentos e noventa e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e cinco
centavos); R.C.M. PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA R$ 1.869.620,54 (um
milhão, oitocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e
quatro centavos).
Assim, considerando o menor valor, face a regularidade dos atos praticados, a
Comissão declarou como VENCEDORA a licitante R.C.M. PAVIMENTAÇÃO E
CONSTRUÇÕES LTDA, por ter ofertado R$ 1.869.620,54 (um milhão, oitocentos
e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos).
Considerando a ausência de representantes das licitantes a esta Sessão, o
Presidente destacou que o presente resultado será publicado junto ao Diário
Eletrônico e Diário Oficial do Município de Cafezal do Sul (Jornal Umuarama
Ilustrado) na edição do próximo dia útil, bem como disponibilizado no Portal da
Transparência do site da Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul (www.cafezaldosul.
pr.gov.br). Não houve manifestação, sendo declarada encerrada a presente Sessão.
Nada mais havendo a relatar, eu, ANDREIA DE SOUZA SÃO MIGUEL, Presidente
da Comissão Permanente de Licitação, lavrei a presente ata que vai assinada por
mim e pelos demais presentes.
ASSINAM:
ANDREIA DE SOUZA SÃO MIGUEL
JAQUELINE ESTEPHANI FARIAS
FERNANDES
Membro da Titular da C.P.L
Membro da Equipe de Apoio
VANUSA FRANCISCA GARCIA DE OLIVEIRA
Membro da Equipe de Apoio
O.S.L. INFRAESTRUTURA LTDA EPP
(representante não esteve presente)
R.C.M. PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
VILLARES CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA EPP
(representante não esteve presente)
Claudinei soares da rocha & Cia ltda
(representante não esteve presente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
Republicar por Incorreção
Onde se lê: 03 diárias + 30%, leia-se: 02 duas diárias mais 30% + 40%
PORTARIA Nº 905/2019
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a Srª MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, Prefeita
Municipal, com base na Lei Municipal nº 133/2005 e tendo em vista solicitação
formulada, a concessão de 03 diárias + 30% para custear despesas com
hospedagem, alimentação e táxi para os dias 08, 09 e 10 de julho de 2019, onde
a mesma estará cumprindo agendas: SEDU, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
SECRETARIA DE AGRICULTURA E INSTITUTO DAS ÁGUAS, na cidade e Curitiba.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO
PARANÁ, AOS 04 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.
Maria Helena Bertoco Rodrigues
Prefeita Municipal
ROSANGELA R. COVRE CARMINATTI
Secretário Municipal de Finanças

leis@ilustrado.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE Tapejara

Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do
objeto do procedimento licitatório Convite Nº 16/2019, em favor da empresa abaixo
descrita, conforme ata lavrada em 08 de julho de 2019.
Fornecedor: ADEMIR MISTRELLI JUNIOR 063.760.479-20
CNPJ/CPF: 29.574.426/0001-30
ItemDescriçãoQuant.Valor Unit.Valor. Total
1
TONER COMPATIVEL HP 35A-36A-85A-78A
140,00
R$ 25,00
R$ 3.500,00
2TONER COMPATIVEL HP 83A18,00R$ 57,30R$ 1.031,40
3TONER COMPATIVEL 12 - 2612A30,00R$ 57,30R$ 1.719,00
4TONER ORIGINAL 17A72,00R$ 64,00R$ 4.608,00
8TONER COMPATIVEL 210/320/540 PRETO40,00R$ 77,50R$ 3.100,00
9TONER COMPATIVEL 211/321/521 AZUL35,00R$ 77,50R$ 2.712,50
10TONER COMPATIVEL 212/322/522 AMARELO35,00R$ 77,50R$ 2.712,50
11TONER COMPATIVEL 213/323/523 VERMELHO25,00R$ 77,50R$ 1.937,50
12TONER COMPATIVEL LEXMARK MX-310DM6,00R$ 345,00R$ 2.070,00
13CILINDRO TONER LEXMARK MX-310DM15,00R$ 420,00R$ 6.300,00
14TONER ORIGINAL 1060150,00R$ 78,00R$ 11.700,00
Valor Total Homologado - R$ 41.390,90 (quarenta e um mil, trezentos e noventa
reais e noventa centavos)
Fornecedor: JACKELINE GONÇALVES REZENDE 07328407913
CNPJ/CPF: 22.112.476/0001-57
ItemDescriçãoQuant.Valor Unit.Valor. Total
5
CARTUCHOS COMPATÍVEIS 60/61/622/664/21 BLACK
37,00
R$ 68,00
R$ 2.516,00
6CARTUCHOS COMPATÍVEIS 60/61/622/664 COLOR35,00R$ 73,00R$ 2.555,00
7CARTUCHOS COMPATÍVEIS 22 COLOR10,00R$ 85,00R$ 850,00
Valor Total Homologado - R$ 5.921,00 (cinco mil, novecentos e vinte e um reais)
Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos
Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 18 de julho de 2019.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE Guaíra
Estado do Paraná

DECRETO Nº 158/2019
Data: 19.07.2019
Ementa: designa Juliana Rigolon de Matos, para exercer interinamente, de forma
conjunta os cargos de Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Emprego e de Secretária Municipal de Administração, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe confere a Lei Orgânica do Município de Guaíra, e consoante dispositivos da
Lei Municipal nº 2.024, de 26.09.2017, e, considerando o memorando sob o nº
3.910/2017,
RESOLVE:
Art. 1° Designar JULIANA RIGOLON DE MATOS, CI/RG nº 6.467.037-9 SESP/
PR, matrícula nº 29548-01, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Emprego, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 012/2018, para exercer,
interinamente e de forma conjunta, a função de Secretária Municipal de
Administração, no período de 22/07/2019 a 31/07/2019, com atribuições descritas
no artigo 49 da Lei Municipal nº 2.024, de 26.09.2017, sem acúmulo de vencimentos.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando inalterados os
termos do Decreto Municipal nº 012/2018.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 19 de julho de
2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE Guaíra

Estado do Paraná
DECRETO Nº 159/2019
Data: 19.07.2019
Ementa: homologa a avaliação de servidores públicos Municipais para fins de
progressão funcional decorrente de avanço horizontal do profissional do magistério
de que trata a Lei nº 1.965, de 11.12.2015, artigos 39 e seguintes e Decreto Municipal
nº 348/2016, de 09.11.2016, realizada pela Comissão nomeada pela Portaria nº
292/2019 de 10.07.2019, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
e tendo em vista os dispositivos da Lei nº 1.965, de 11.12.2015 e do Decreto nº
348/2016;
CONSIDERANDO o processo de avaliação realizada pela Comissão Central de
Avaliação de Desempenho do profissional do Município de Guaíra, Estado do
Paraná, e ainda, considerando o memorando sob o nº 081/2018,
DECRETA:
Art. 1o Fica concedido às Servidoras Profissionais do Magistério do Município de
Guaíra, Estado do Paraná, constante no anexo único deste Decreto, progressão
funcional decorrente de avanço de 01 (uma) classe para outra imediatamente
superior, dentro do mesmo Nível, conforme estipulado no artigo 39 da Lei nº
1.965/2015 e seguintes, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério
Público do Município de Guaíra, Estado do Paraná, com efeito retroativo a 1º de
julho de 2019.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo eficácia
retroativa a data de 1º de julho de 2019.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 19 de julho de
2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO
Ref. Decreto nº 159/2019 de 19.07.2019
Registrado no memorando on-line sob o nº 081/2018
SERVIDORAS APROVADAS
Funcionário /Contrato nºDescrição FuncionárioData AdmissãoNota
29397 01Ana Lucia da Silva Vanin14/07/2014 9,8
21741 02Anatália do Rosário Andreguetti14/07/2014 9,2
16403 04Daniele Petry14/07/2014 7,3
25593 02Glauciane Maisa Mendes14/07/2014 8,6
12831 05Marli Verginotti14/07/2014 9,7
21571 02Rosangela Lazari de Freitas Dalla Costa14/07/2014 9,9
TOTAL = 06
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 19 de julho de
2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Câmara MUNICIPAL DE Cidade Gaúcha

Estado do Paraná
ATO DA MESA Nº 019/2019
Autoriza viagem e concede diária.
A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, no
uso de suas prerrogativas legais, com base na resolução nº 001/2017, de 03 de
Julho de 2017, e tendo em vista a solicitação formulada pelo servidor da câmara
José Carlos Leal.
RESOLVE:
Fica o servidor da câmara José Carlos Leal – Técnico Contábil, autorizado viajar à
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, nos dias 18 e 19 de Julho do corrente ano,
para participar do curso “Controle Interno e Controle Externo”, promovido pelo MGP
– Mais Gestão Pública, CNPJ nº 10.536.998/0001-05, cabendo-lhe o pagamento
antecipado de 03 (três) diárias, nos termos da Resolução nº 001/2017, de 03 de
Julho de 2017.
Salientando que a participação do servidor da câmara se reverterá em benefícios à
comunidade deste Município.
Publica-se, Registre-se, afixe-se, cumpra-se e dê-se ciência.
Plenário Vereador Antonio Rodrigues de Souza, Câmara Municipal de Cidade
Gaúcha-PR; em 15 de Julho de 2.019.
Ovídio Alves Teixeira
Presidente
José Roberto Ferreira Cardoso
1º Secretário

Município de PÉROLA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 444/2019
Concede AUXILIO DOENÇA ao servidor JEAN CARLOS DA SILVA, e da outras
providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais e
CONSIDERANDO o previsto nos Artigos 291 a 294, de Lei Complementar nº
02/2010, Artigos 51 e 52 da Lei Complementar nº 064/2015.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor JEAN CARLOS DA SILVA, matricula nº 269-0,
ocupando o cargo efetivo de Oficial de Administração, lotado na Secretaria Municipal
de Fazenda e Administração, 31(trinta e um) dias de AUXILIO DOENÇA, no período
de 01/07/2019 a 31/07/2019(inclusive).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pérola/Paraná, 19 de Julho de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

Município de PÉROLA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 445/2019
Concede AUXILIO DOENÇA a servidora CREUZA PEREIRA DE SOUZA, e da outras
providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais e
CONSIDERANDO o previsto nos Artigos 291 a 294, de Lei Complementar nº
02/2010, Artigos 51 e 52 da Lei Complementar nº 064/2015.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora CREUZA PEREIRA DE SOUZA, matricula nº 544-4,
ocupando o cargo de Agente de Serviços Especiais, lotada na Secretaria Municipal
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 31(trinta e um) dias de AUXILIO DOENÇA,
no período de 01/07/2019 a 31/07/2019(inclusive).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pérola/Paraná, 19 de Julho de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2019
PREGÃO (PRESENCIAL) 036/2019- EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MEI,
ME E EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FUTURAS E
EVENTUAIS RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
RECURSOS: Tesouro Municipal.
ABERTURA: Às 09h00min. (NOVE HORAS) do dia 02/08/2019.
PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS: R$66.350,00 (sessenta e seis mil trezentos e
cinquenta reais).
Brasilândia do Sul - PR, 19 de julho de 2019.
Luana Beatriz Bernardo
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná
DECLARAÇÃO
Eu, SILVANA AMARO DE OLIVEIRA DA SILVA, portadora do CPF-nº-057.466.069-01,
residente e domiciliada neste Município de Douradina-PR, aprovada no PSSProcesso Seletivo Simplificado, aberto pelo Edital 26/2017, classificado em 5.º lugar
para a vaga de Agente Comunitário de Saúde, para DECLARAR que não tenho
interesse na vaga ofertada neste momento e que concordo em ser remetida para o
final da lista conforme disposto no art. 10.1.1 do referido edital de abertura do PSS.
E por ser expressão da verdade e para que produza os devidos fins, firmo
devidamente o presente, perante 02 (duas) testemunhas.
Douradina-PR, 19 de julho de 2019.
SILVANA AMARO DE OLIVEIRA DA SILVA
=Candidata =
TESTEMUNHAS:
EDITAL N.º 36/2019
CONVOCA CANDIDATA CLASSIFICADA NO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO-PSS, ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL N.º 26/2017, DE 31/07/2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO o Edital n.º 32/2017-Resultado final do referido PSS,
CONVOCA a candidata abaixo para assumir o cargo que se especifica, classificada
em Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital n.º 26/2017,
mediante apresentação, à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal,
munida com os documentos necessários elencados no item 10.4 do referido edital
de abertura.
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
INSCRNOME DO CANDIDATOCPFCLAS.
043Marlene Andrelina da Silva771.423.909-306º
O candidato classificado e convocado que não tiver interesse na vaga ofertada ou
não se apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis será remetido para o final da
lista, conforme item 10.1.1 do edital de abertura.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos dezenove dias do mês de julho do
ano de dois mil e dezenove. (19/07/2019).
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA
LICENÇA DE OPERAÇÃO
PETRAS AGRO INDUSTRIA LTDA torna público que recebeu do IAP, a Renovação

da Licença de Operação para Oficina e lavagem de veiculos pesados - frota propria
instalada Estrada Ivate/Herculandia, KM 05, s/n, no Municipio de Ivate/PR (RLO
n.161926-val. 10/07/2023).

b1

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 286/2019.
SÚMULA: Concede Adicional Estímulo.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder nos termos do Art. 83 inciso III, da Lei Complementar nº
008/1994, alterada pela Lei Complementar 019/2009, a cota de 15% (quinze por
cento), a título de ADICIONAL ESTÍMULO, ao servidor EMILIANO BORTOLONE
LOPES, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.884.413-2, ocupante do cargo
de provimento Efetivo de PSICÓLOGO, sobre o nível de seus vencimentos, à partir
de 19 de julho de 2019.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO
PARANÁ, aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2019.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
LEI ORDINÁRIA Nº 0477/2019 de 19.07.2019
SÚMULA: Autoriza a concessão de uso de bem móvel do Município, à
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE de Alto Paraíso,
e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, Estado do Paraná, APROVOU, e eu
Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei Ordinária:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder o bem móvel abaixo
discriminado à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)
do Município de Alto Paraíso, à título gratuito, pelo período de 10 (dez) anos, abaixo
discriminado:
- UM VEÍCULO NOVO 0KM, TIPO VAN FURGÃO, MARCA MERCEDES BENZ,
ANO/MODELO 2019/2019 515 SPRINTER, NA COR BRANCA, Motor 4 cilindros,
Turbo Diesel, RENAVAM: 346528, Potência: 146cv, Chassi: 8AC906655KE169386,
Motor: 651955w0094613, Tombado sob o nº de Patrimônio 7.350 em 05/07/2019.
Art. 2º No termo de cessão de uso deverá constar que o veículo será destinado
para o fim específico de atender as necessidades da APAE, não podendo ser
cedido, transferido ou emprestado para qualquer outra entidade ou particular sem a
aquiescência por escrito do Município.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Alto Paraíso, 19 de Julho de 2019.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA
MUNICIPAL DE Brasilândia do Sul
Estado do Paraná
ERRATA
A publicação constante da Portaria n.º 048/2019 de 15 de julho de 2019,
devidamente publicado na página B4 do órgão oficial do Município Jornal
Umuarama Ilustrado, Edição n.º 11.611 do dia 18 de julho de 2019, passa a ter a
seguinte disposição conforme abaixo:
Onde se lê:
PSS 2018 – EDITAL 002/2018
DENTISTA TEMPORAIO
MARIA CAROLINE BARBOSA DE MORAIS
Torna sem efeito o que se lê acima.
Brasilândia do Sul, 19 de julho de 2019.
JOAO ZANELLA BARROS DE SOUZA
Chefe da Divisão de Expediente e Comunicação

PREFEITURA DE São Jorge do Patrocínio

Estado do Paraná
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 32/2019
O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, torna público, que
realizará no dia 05 de agosto de 2019, às 08h30min no anfiteatro Municipal, licitação
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL - tipo menor preço – POR LOTE para:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 01 (UM) BARRACÃO PRÉMOLDADO MEDINDO 540,00 M², MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO,
ESTADO DO PARANÁ – PR. Informações sobre o presente edital poderão ser
obtidas através do fone 44 – 3634-8000, no Departamento de Licitações, de 2ª à 6ª
feira no horário de expediente na Av. Carlos Spanhol, 164, ou através do site http://
www.sjpatrocinio.pr.gov.br/.
São Jorge do Patrocínio-PR, 19 de Julho de 2019.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE Guaíra

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 306/2019
Data: 19.07.2019
Ementa: concede férias aos servidores públicos municipais, conforme especifica, e
dá outras providências.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, e considerando os memorandos on-line sob os n°s 978/2017, 1021/2017,
1.489/2017, 2.804/2017, 3.910/2017, 3.942/2017, 011/2018 e 1.555/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Férias aos servidores públicos municipais, mencionados a seguir:
NOMERG NºPERIODO AQUISITIVOINICIO/FINAL
Alaide Carvalho de Lima Barreto3.699.043-0 - SESPII/PR2018/201919/08/2019 a
30/08/2019
Alex Torrente Santos Reche000862905 - SESPII/RO2018/201918/07/2019 a
01/08/2019
Alexandra Aparecida Teixeira da Luz4.552.773-5 - SESPII/PR2018/201931/07/2019
a 29/08/2019
Carina Finckler Hering8.774.073-0 - SESPII/PR2016/2017
e
2017/201826/07/2019 a 24/08/2019
e
25/08/2019 a 23/09/2019
Debora Cristina Jucoski de Souza6.543.553-5 - SESPII/PR2018/201919/08/2019 a
17/09/2019
Heleno Pascoal da Silva4.390.014-5 - SESPII/PR2016/201701/08/2019 a 30/08/2019
Jessica Barbosa Xavier10.327.023-5 - SESPII/PR2016/201706/08/2019 a
04/09/2019
Mariana de Oliveira Candido3.514.770-9 - SESPII/PR2018/201922/07/2019 a
31/07/2019
Milton dos Santos Vieira 8.004.290-6 - SESPII/PR2018/201905/08/2019 a
03/09/2019
Sidinei Jose de Carvalho6.943.540-8 - SESPII/PR2018/201905/08/2019 a
03/09/2019
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento
desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 19 de julho de
2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 307/2019
Data: 19.07.2019
Ementa: revoga parcialmente a Portaria Municipal nº 279/2019, e dá outras
providências.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, de acordo com as disposições
da Lei Orgânica Municipal e no uso de suas atribuições, e, considerando o
memorando sob o nº 2.722/2017,
RESOLVE:
Art. 1º Fica revogada parcialmente a Portaria n° 279/2019 de 04.07.2019,
concernente as férias da Servidora Pública Municipal Sra. Marcielle Cassiano Rego
Takeda, portadora da CI RG nº 9.793.226-3 - SESPII/PR, referente ao período
aquisitivo de 2017/2018 e gozo de 30/07/2019 a 13/08/2019, publicada no Diário
Oficial dos Municípios do Paraná no dia 05.07.2019 - edição nº 1792 e no Jornal
Umuarama Ilustrado – edição nº 11600 de 05.07.2019 – página B 6 - caderno de
publicações legais.
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento
da presente Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. permanecendo
inalteradas as demais disposições da
PORTARIA Nº 279/2019.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 19 de julho de
2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 308/2019
Data: 19.07.2019
Ementa: transfere de lotação a servidora pública municipal, conforme especifica, e
dá outras providências.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, e considerando o memorando on-line sob o nº 662/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Transferir de lotação a servidora pública municipal abaixo mencionada:
Nome/CargoRG nº DaParaA partir de
Maria Paulina da Silva Leite
/Servente de Limpeza3.574.541-6 - SESPII/PRSecretaria Municipal de Educação/
Diretoria de Educação/Fundeb 40% - EfetivosSecretaria Municipal de Turismo,
Esporte e Cultura/Diretoria de Cultura - Efetivos19/07/2019
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento
desta Portaria.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 19 de julho de
2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 309/2019
Data: 19.07.2019
Ementa: concede Licença Especial a servidora pública municipal conforme
especifica, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e de conformidade com as disposições contidas na Lei Municipal nº
1246/2003, e, considerando o memorando on-line sob o nº 1.796/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença Especial a servidora pública municipal abaixo mencionada,
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, durante três (3) meses, conforme
segue:
NomeRG NºPeríodos aquisitivos
Período de gozo
Claudete Adelia Trebien da Silva7.639.212-9 - SESPII/PR2012/2017
22/07/2019 a 21/10/2019
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento
da presente Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 19 de julho de
2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 310/2019
Data: 19.07.2019
Ementa: concede Licença Especial a servidora pública municipal conforme
especifica, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e de conformidade com as disposições contidas na Lei Municipal nº
1246/2003, e, considerando o memorando on-line sob o nº 1.759/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença Especial a servidora pública municipal abaixo mencionada,
ocupante do cargo de Agente de Posto de Saúde, durante três (3) meses, conforme
segue:
NomeRG NºPeríodos aquisitivos
Período de gozo
Helena Hilgert3.322.650-0 - SESPII/PR1986/1991
23/07/2019 a 22/10/2019
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento
da presente Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 19 de julho de
2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 311/2019
Data: 19.07.2019
Ementa: concede elevações de referência de vencimento aos servidores públicos
municipais, por conclusão de Curso de Pós-Graduação, conforme especifica.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o disposto no artigo 28 e seguintes da Lei Municipal nº
1.247, e, considerando os memorandos on-line sob os nºs 1.670/2019 e 1.786/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidas as elevações de referência de vencimento aos servidores
públicos municipais, a título de incentivo pela conclusão de Curso de PósGraduação, conforme segue:
Nome/cargoRG nºDa ReferênciaPara a Referência
A partir de
Eliana Teixeira da Silva
/ Enfermeiro Padrão
7.747.257-6 - SESPII/PR414401/08/2019
Roberto Aires de Oliveira
/ Contador
4.050.535-0 - SESPII/PR616401/08/2019
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento
desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 19 de julho de
2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 312/2019
Data: 19.07.2019
Ementa: concede elevação de referência de vencimento a servidor público municipal,
por conclusão de Curso de Graduação, conforme especifica.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o disposto no artigo 28 e seguintes da Lei Municipal nº 1.247,
Decreto nº 17/2016, e, considerando o memorando sob o nº 1.700/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida a elevação de referência de vencimento ao servidor público
municipal, a título de incentivo pela conclusão de Curso Superior, conforme segue:
Nome/CargoRG nºDa ReferênciaPara a Referência
A partir de
Paulo Rodrigues
/Motorista de Veículos
5.896.113-2 - SESPII/PR202301/08/2019
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento
desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 19 de julho de
2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE Esperança Nova

Estado do Paraná
DECRETO Nº 075/2019
Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no orçamento para exercício de
2019, do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei e Especialmente Contidas na Lei nº
907/2018 – LOA-2019 de 05 de Dezembro de 2018.
DECRETA
Art. 1º - Abrir, um crédito suplementar no valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil
e quinhentos reais), mediante a inclusão das rubricas de despesa das dotações
orçamentárias:
DESPESA
Org.Unid.Funcional
ProgramáticaFonte
RecursoNomenclaturaCategoria
EconômicaValor
0300712.365.1012.2.106*
000Manutenção
das
Atividades
PréEscola3.1.90.11.002.000,00
0300712.365.1012.2.115* 000Manutenção das Atividades de Educação
Infantil3.1.90.11.0019.500,00
TOTAL21.500,00
* 000 – Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente;
Art. 2º - Para a cobertura do(s) crédito(s) aberto no artigo anterior serão cancelados
total/parcialmente a(s) seguinte(s) dotação orçamentaria vigente:
DESPESA
Org.Unid.Funcional
ProgramáticaFonte
RecursoNomenclaturaCategoria
EconômicaValor
0300712.365.1012.2.106*
000Manutenção
das
Atividades
PréEscola3.1.91.13.0021.500,00
TOTAL21.500,00
* 000 – Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente;
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Esperança Nova - PR, 19 de Julho de 2019.
VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE Alto Piquiri

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 1168/2019
Homologa Julgamento proferido no Processo Licitatório Pregão nº 29/2019, dando
outras providências.
O Prefeito Municipal de Alto Piquiri - PR, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, nomeado pela
Portaria nº 119/2019 de 13/05/2019, sobre o Processo de Licitação na Modalidade
de Pregão nº 29/2019, que tem por objeto a (o) Aquisição de Gêneros alimentícios,
materiais de limpeza e material de higiene pessoal para suprir as necessidades de
todas as secretarias do Município..
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo
relacionada.
PROPONENTE:VALOR TOTAL
JPL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
R$26.850,00 vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta reais
CLAUDIOMAR EDSON DOS SANTOS-EPP
R$44.100,00 quarenta e quatro mil e cem reais
BARREIRA & BARREIRA LTDA-ME
R$291.912,43 duzentos e noventa e um mil, novecentos e doze reais e quarenta
e três centavos
T. RONQUI DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS
R$147.199,98 cento e quarenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e noventa
e oito centavos
CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ - ME
R$6.500,00 seis mil e quinhentos reais
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da
decisão estabelecida neste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, 19 de julho de 2019
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
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CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.247.337/0001-60
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Fone: (44) 3665-8000 - Fax: (44) 3665-8001
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DECRETO Nº 5.142/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019

PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADOS PÚbLICOS PARA O CIUENP – CONSÓRCIO

PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADOS PÚbLICOS PARA O CIUENP – CONSÓRCIO

INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de
Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei Orçamentária nº 1.579 de 27 de Novembro de 2018.

EDITAL N° 030/2019

EDITAL N° 031/2019

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná - CIEUNP,
no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social do CIUENP, TORNA PÚBLICO:

DECRETA:

1. A convocação dos candidatos relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019
do CIUENP, homologado pelo Edital nº 004/2019, nos termos deste edital.

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$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos
reais), mediante a seguinte ordem classificatória:
11

SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.02

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
738

MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO

FONTE

0 Recursos Ordinários (Livres)

07

SECRETARIA DE SAUDE

07.01

FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE

3.500,00
3.500,00

FONTE

334 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício
Corrente

50.000,00
50.000,00

CONTROLE INTERNO

3.1.90.13.00.00

61

OBRIGACOES PATRONAIS

3.1.90.16.00.00

62

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.93.01.00

69

RESTITUICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Class.

Insc.

11º

083

Nome

11º REGIONAL DE CAMPO MOURÃO

Cargo

Camila Cristina Mazieri da Silva

Técnico de Enfermagem Socorrista

Regional
Paranavaí-PR

Obs.: Conforme previsto em Edital, de acordo com a necessidade do SAMU Noroeste, o convocado poderá ser
designado para prestar serviços em qualquer uma das Bases da 11ª Regional de Campo Mourão, quais sejam:
Terra Boa, Barbosa Ferraz, Iretama, Ubiratã, Goioerê, Campo Mourão.

necessárias ao desempenho das funções no emprego público, sendo eliminado do Processo Seletivo Simplificado

exame.

o candidato que não comparecer no dia, horário e local determinado para a realização da entrevista, teste e
4. Será considerado inapto nessa etapa o candidato que não atender aos requisitos de aferição

exame.

estabelecidos para cada teste ou que apresentem características, quer estruturais, quer situacionais, que denotem

4. Será considerado inapto nessa etapa o candidato que não atender aos requisitos de aferição

comprometimento nas esferas psíquicas ou neurológicas e /ou tiverem condição de saúde incompatível com o

estabelecidos para cada teste ou que apresentem características, quer estruturais, quer situacionais, que denotem

emprego, devidamente atestado por médico do trabalho designado pelo CIUENP.

comprometimento nas esferas psíquicas ou neurológicas e /ou tiverem condição de saúde incompatível com o
emprego, devidamente atestado por médico do trabalho designado pelo CIUENP.
5. É condição para admissão no CIUENP a apresentação de todos os documentos exigidos por este
Edital, no prazo acima estabelecido, bem como a realização do exame médico pré-admissional e exames
complementares.

3.500,00

a) Cartão com número do PIS ativo na Caixa Econômica Federal;

do original, dos seguintes documentos:

b) Carteira/Cédula de Identidade - RG;

a) Cartão com número do PIS ativo na Caixa Econômica Federal;

6. O candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, fotocópia autenticada ou simples, se acompanhado

b) Carteira/Cédula de Identidade - RG;
c) Cartão de Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

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

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

d) Título de eleitor e comprovante de votação referente à última eleição e/ou certidão de quitação eleitoral;
e) Prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino;
f)

Certidão de Nascimento ou Casamento;

e) Prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino;

g) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte) anos (quando couber);

f)

g) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte) anos (quando couber);

i)

Comprovante do grau de escolaridade exigido para o cargo;

j)

Comprovante de registro no respectivo conselho de classe e comprovante de regularidade do registro

percepção de benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de previdência

50.000,00

social relativo a emprego público (Art. 37, § 10 da CF), excetuadas as hipóteses previstas no Art. 37, inciso

h) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
Comprovante do grau de escolaridade exigido para o cargo;

j)

Comprovante de registro no respectivo conselho de classe e comprovante de regularidade do registro
(quitação da anuidade);

k) Declaração firmada pelo candidato da não existência de acúmulo de cargos ou empregos, bem como
percepção de benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de previdência
social relativo a emprego público (Art. 37, § 10 da CF), excetuadas as hipóteses previstas no Art. 37, inciso

horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do Art. 37 da CF;

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a
partir da data de sua publicação.

l)

m) Comprovante de Residência atualizado;

n) Carteira de Vacinação atualizada;

p) Comprovante de Conta Corrente ou Salário no Banco do Brasil;
q) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Comarca onde residir, emitidas há 90
(noventa) dia da data da posse;
r)

Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde ou

o) 01 Foto 3x4 recente;
p) Comprovante de Conta Corrente ou Salário no Banco do Brasil;
q) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Comarca onde residir, emitidas há 90
(noventa) dia da data da posse;

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,

r)

expedida pela Justiça Estadual onde o candidato esteve domiciliado e trabalhado nos últimos 05 (cinco) anos,

s) Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde ou

emitida há 90 (noventa) dias da data da posse; (Varas Criminais ou Cartório Distribuidor);

respondeu por crime eleitoral, através de Certidão expedida pela Justiça Eleitoral onde o candidato esteve

JU ÍZ O DA VAR A C ÍV E L D E GUA ÍRA ( PR)
E D ITA L D E C O NV OC AÇÃ O - ASS E MB L É IA G ERA L D E C R ED OR ES – A RT .
36 DA L E I 11 .10 1/2 005
AUT O S 0001 710 - 19 . 2013 .8 .1 6.0 086
RE CU P ERA ÇÃ O JU D IC IA L D E P IL Ã O AM I DO S L TD A. , P IL Ã O QU ÍM ICA
LT DA . , J AC O BS E N A M IDO S E SP E C IA IS L TD A. E TR AN SP IL Ã O
TRA NS P OR T E D E CA RG AS R OD OV IÁR IAS L T DA . - M E
P el o p r es en t e e em cu mp ri m en t o a o r. d e spa ch o p r o f eri d o n os au t o s
de Re cu p er a çã o Ju di ci al s ob n º 00 0 1 710 - 1 9. 201 3. 8. 16 .0 086 , fi c am
de si gn ad o s o s di a s e l oc al (ab ai x o), pa ra r eal i z açã o da As s embl éi a
G e ral d e C r ed o r es da R e cu p e r aç ã o Ju di ci al da s e mp r e sa s P ILÃ O
AM ID OS L TD A. P ILÃ O QU ÍM IC A LT DA ., JAC OB S EN A M IDO S ES P EC IA IS
LT DA . E TR AN SP IL Ã O T RA NSP O RT E D E CAR GA S R OD OV IÁR I AS L TD A. –
M E, r e st an d o t od o s o s cr e d or e s c on v oc a do s , n os t e rm o s e p ar a os fi n s
do a rti g o 56 da l ei 1.1 01/2 005 .
1ª ( PR IM E IRA)
14h 00 mi n .
2ª (S E GU N DA)
14h 00 mi n .

CO NV OC AÇ Ã O:

D IA

0 1º

C O NV OC AÇ Ã O:

D IA

08

de
de

a g ost o

de

20 19 ,

ÀS

ag o st o

de

2019 ,

ÀS

L OCA L: Au di tó ri o d o Ju ri
OR D EM DO D IA :
A) APR OV AÇ ÃO , R EJ E I ÇÃ O OU M O D IF IC A ÇA O D E A L T ERA ÇA O D O
PL AN O
DE
R E CUP E RA ÇÃ O
JU D IC IA L
A N T ER IO RM E NT E
APR E S EN TA D O ;
B) QU AL Q U ER O UT RA MA T ÉR IA QU E P O SS A AF E TA R OS INT E R ES S ES
DO S CR E D OR ES .
O c r ed o r p od e rá s e r r e pr e s en t ad o p or man dat ári o ou r e p r e s en tan t e
l egal , h i pót e s e em qu e d ev e rá p r om o v e r a en tr e ga a o Ad mi n i strad o r
Ju di ci al ( Ru a E ça d e Qu e ir o z , 99 7, Ah u , Cu ritib a, P a ran á o u e n d e r eç o
el et r ôn i c o j oa qu im @ rau li .a dv .b r ) , n o pr az o d e a té 24 ( vi n te e qu at r o)
h o ra s an t e s da dat a d a A s s embl ei a, d e do cu m en t o h ábi l qu e c omp r o v e
s eu s p od e r e s ou a i n di caç ã o d e su a l o cal i z açã o n o p r o c es s o d e
r e cu p e ra çã o j u di ci al , e x c et o s e a r ep r e s en ta çã o d e c r ed o r es
tra bal h i sta s s e fi z e r p o r si n di cat o , h i pót e s e e m qu e d ev e r á ap r es en ta r
a r el açã o d e a s s o c i ado s qu e p r et en d e r ep r e s en t a r c om 10 di a s d e
an t ec e d ên ci a à A s s em b l ei a, n o s t e r mo s d o § 6 º d o a rt. 37 da L ei
11. 101/ 200 5. E p ar a qu e ch egu e ao c on h e ci men t o da pa rt e
i n ter e s sad a e n ã o po s sa n o fu tu r o al e ga r i gn o r ân ci a , foi e xp edi d o o
pr e s en t e qu e s e r á fi xad o n o l u ga r d e c os tu m e d o Ju í z o e pu bl i cad o
pel a i mpr en s a n a f o rm a da l ei . G u aí r a ( PR) , 03 d e j u n h o d e 20 19 ,
____ ___ ____ ___ ( N O M E) E s c ri vã , o di gi tei e su bs c r e vi .

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ678 ETCK2 JQ5PX GS7JA

domiciliado e trabalhando nos últimos 05 (cinco) anos, emitida há 90 (noventa) dias da data da posse.

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Comarca de Alto Piquiri, Estado do Paraná
Elma Sueli Belga Ladeia
Agente Delegada - Decreto 4826/85
EDITAL
Elma Sueli Belga Ladeia, Agente Delegada da Serventia
Registral Imobiliária da Comarca de Alto Piquiri, Estado do Paraná, torna
público, que se encontra protocolizado sob nº.54.818 no Livro1-F de
Protocolos desta serventia os seguintes documentos:
a) Instrumento público de procuração, do livro 43-P,
fls.009/010,lavrado em notas do Tabelião de Notas e
Protestos de Títulos, da Cidade e Comarca de Alto
Piquiri, Pr., em que figura como OUTORGANTE: IVAN
MIGUEL ZANATTA, e como PROCURADOR: SIDNEI
RODRIGUES DE ABREU, tendo como objeto; a Data de
terras nº 1/2-A-1, resultante da subdivisão da Data nº.1/2A, da Quadra nº.01, do Loteamento Jardim Florença,
medindo área superficial de 136,65m², na cidade de Alto
Piquiri, Paraná, contendo a edificação de uma residência
em alvenaria com 70,00m², descrito e caracterizado na
Matricula nº.9.904, Livro 2 de Registro Geral, junto a
esta serventia imobiliária, e objeto de alienação fiduciária
em que é credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
b) Instrumento de escritura pública de REVOGAÇÃO DE
MANDATO, lavrada em notas do Tabelião desta cidade
no livro 76-E, fls. 153, em data de 15 de julho de 2.019,
em que OUTORGANTE IVAN MIGUEL ZANATTA,
em desfavor de SIDNEI RODRIGUES DE ABREU,
envolvendo o imóvel supra descrito.
Cumprindo assim o estatuído no artigo 686 do Código
Civil Brasileiro, no que tange a dar conhecimento ao
mandatário da revogação dos poderes procuratórios que
anterior lhe havia outorgado.
O referido é verdade, dou fé.
Alto Piquiri, 16 de julho de 2.019
Elma Sueli Belga Ladeia
Agente Delegada - Decreto 4.826/85

respondeu por crime eleitoral, através de Certidão expedida pela Justiça Eleitoral onde o candidato esteve

poderão ser solicitados no Setor de Recursos Humanos do CIUENP.

domiciliado e trabalhando nos últimos 05 (cinco) anos, emitida há 90 (noventa) dias da data da posse.

Obs. 2: Caso os dependentes (filhos e cônjuge) sejam considerados para fins de dedução para imposto de renda

Obs.1: O formulário de declaração de não acúmulo de cargos ou empregos e formulário de declaração de bens

na fonte, deverá ser apresentado o número do CPF do dependente, independentemente da idade.

poderão ser solicitados no Setor de Recursos Humanos do CIUENP.

7. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital implica em perda dos direitos advindos do

Obs. 2: Caso os dependentes (filhos e cônjuge) sejam considerados para fins de dedução para imposto de renda

Processo Seletivo Simplificado, nos termos da lei. Publique-se.

na fonte, deverá ser apresentado o número do CPF do dependente, independentemente da idade.

Umuarama/PR, 19 de Julho de 2019.

Processo Seletivo Simplificado, nos termos da lei. Publique-se.

7. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital implica em perda dos direitos advindos do

Almir de Almeida
Presidente do CIUENP

Umuarama/PR, 19 de Julho de 2019.
Almir de Almeida
Presidente do CIUENP
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Avenida Genercy Delfino Coelho, 129 Centro – CEP 87530-000 – Fone/Fax 44 3665-2045

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

ICARAÍMA - PARANÁ

RESOLUÇÃO 10/2019
SÚMULA: Tornar público as inscrições Aptas dos candidatos
ao cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Icaraima
para o período de 2020/2023.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 1.112/2015,
de 19/03/2015, publicada no Diário Oficial, do Jornal Umuarama Ilustrado do dia
10/04/2015, pág. 29, a Lei Municipal nº 1292/2016 de 15 de julho de 2016,
publicada no Diário Oficial, do Jornal Umuarama Ilustrado no dia 16 de julho de
2016, página C6, a Lei Municipal nº 1618/2019, publicada no Diário Oficial, do
Jornal Umuarama Ilustrado do dia 01/05/2019 Pagina B - 6 e em consonância com
o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA nº 8.069 de 13 de julho de 1990,
com a reunião da Comissão Eleitoral no dia 18 de julho de 2019.

2

PORTARIA Nº 173/2019

EXONERAR O SERVIDORA
NAYANA FERREIRA GARCIA
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:

RESOLVE:

1

s) Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde ou

Obs.1: O formulário de declaração de não acúmulo de cargos ou empregos e formulário de declaração de bens

Ch ri s ti an L ean d r o Pi r e s d e Cam a rg o
Ju i z de Di r ei to
Jo aqu i m J o s é Gr u bh o f er R au l i
Admi n i str ad o r Ju di ci al

Certidão 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

emitida há 90 (noventa) dias da data da posse; (Varas Criminais ou Cartório Distribuidor);
PROJUDI - Processo: 0001710-19.2013.8.16.0086 - Ref. mov. 1199.1 - Assinado digitalmente por Joaquim Jose Grubhofer Rauli
03/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE COMPROVANTE E/OU DOCUMENTO DA PARTE. Arq: Ata de Assembléia

Declaração de bens, direito e valores com dados que integram o respectivo patrimônio, acompanhada da

m) Comprovante de Residência atualizado;

o) 01 Foto 3x4 recente;

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do Art. 37 da CF;
l)

Declaração de Imposto de Renda do exercício imediatamente anterior (na forma da Lei n.º 8.429/1992);

n) Carteira de Vacinação atualizada;

Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 19 dias do mês de Julho de 2019.

XVI e XVII, da Constituição Federal quando deverá ser indicada a carga horária semanal, a compatibilidade de

Declaração de bens, direito e valores com dados que integram o respectivo patrimônio, acompanhada da
Declaração de Imposto de Renda do exercício imediatamente anterior (na forma da Lei n.º 8.429/1992);

Certidão de Nascimento ou Casamento;

i)

XVI e XVII, da Constituição Federal quando deverá ser indicada a carga horária semanal, a compatibilidade de

50.000,00

1

d) Título de eleitor e comprovante de votação referente à última eleição e/ou certidão de quitação eleitoral;

h) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;

k) Declaração firmada pelo candidato da não existência de acúmulo de cargos ou empregos, bem como

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

Regional
Campo Mourão-PR

o candidato que não comparecer no dia, horário e local determinado para a realização da entrevista, teste e

6. O candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, fotocópia autenticada ou simples, se acompanhado

10.301.0009.2.141 MANUT. DA DIV. DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA SAUDE
343

Cargo
Técnico de Enfermagem Socorrista

3. O exame médico pré-admissional e exames complementares são parte integrante do Processo

(quitação da anuidade);

303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício
Corrente

Ana Paula Pereira da Silva Ribeiro

do original, dos seguintes documentos:

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.247.337/0001-60
Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraíma - CEP 87530-000
Fone: (44) 3665-8000 - Fax: (44) 3665-8001
E-mail: contabil@icaraima.pr.gov.br - www.icaraima.pr.gov.br

FONTE

022

1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

3.1.90.16.00.00

4º

Nome

Seletivo Simplificado de caráter eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas e mentais

1

FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE

Insc.

necessárias ao desempenho das funções no emprego público, sendo eliminado do Processo Seletivo Simplificado

c) Cartão de Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

07.01

Class.

Seletivo Simplificado de caráter eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas e mentais

complementares.

500,00

0 Recursos Ordinários (Livres)

SECRETARIA DE SAUDE

87.501-270, em Umuarama-Pr, para entrega dos documentos que comprovem os requisitos previstos no Edital e

Edital, no prazo acima estabelecido, bem como a realização do exame médico pré-admissional e exames

2.000,00

07

2. Os candidatos adiante relacionados deverão comparecer no CIUENP, no período de 22/07/2019 a
26/07/2019, das 08h às 11h e das 13h30min às 16h30min, na Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4348 – CEP
agendamento de exame admissional:

5. É condição para admissão no CIUENP a apresentação de todos os documentos exigidos por este

04.124.0003.2.006 MANUT. DO CONTROLE INTERNO

FONTE

agendamento de exame admissional:

1. A convocação dos candidatos relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019
do CIUENP, homologado pelo Edital nº 004/2019, nos termos deste edital.

3. O exame médico pré-admissional e exames complementares são parte integrante do Processo

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:
02
GOVERNO MUNICIPAL
02.04

26/07/2019, das 08h às 11h e das 13h30min às 16h30min, na Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4348 – CEP
87.501-270, em Umuarama-Pr, para entrega dos documentos que comprovem os requisitos previstos no Edital e

Obs.: Conforme previsto em Edital, de acordo com a necessidade do SAMU Noroeste, o convocado poderá ser
designado para prestar serviços em qualquer uma das Bases da 14ª Regional de Paranavaí, quais sejam:
Cruzeiro do Sul, Terra Rica, Nova Londrina, Loanda, Paranavaí.

10.301.0009.2.141 MANUT. DA DIV. DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA SAUDE
3.1.90.11.00.00

2. Os candidatos adiante relacionados deverão comparecer no CIUENP, no período de 22/07/2019 a

14º REGIONAL DE PARANAVAÍ

08.244.0022.2.067 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.32.00.00

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná - CIEUNP,
no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social do CIUENP, TORNA PÚBLICO:

Art. 1º- Tornar publico as inscrições Aptas ao Processo de
Escolha para o Cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Icaraima - Pr, a
realizar-se em 06/10/2019.
Candidatos Aptos:
1. Adaiane Magally Vicentin
2. Adenisa Moreira da Silva
3. Ângela Jose dos Santos
4. Ângela Maria de Lima
5. Daiana Carla Beltrão Lima
6. Dercy Ferreira Honório
7. Eliane Braga Costa
8. Elzino Rodrigues Pereira Junior
9. Fabiene dos Santos Souza
10. Inês Ross Fernandes De Lima
11. João Ferreira da Costa
12. Josiane Primo Bueno
13. Larissa de Kássia Canceliere de Melo
14. Lucia Barbosa da Silva Araujo
15. Maria Aparecida Barbosa
16. Sandra dos Santos Álvares Tagliari
17. Sara Alves da Silva Xavier
18. Viviane Pozzobom

Art. 1º. EXONERAR a pedido, a partir de 18 de julho de 2019, a Sra. NAYANA
FERREIRA GARCIA, portadora da Cédula de Identidade nº 8.360.796-3 SSP PR, inscrita no CPF sob
nº 057.407.619-05, admitida em 02 de maio de 2018, ocupante do emprego público de provimento efetivo
de ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA – 36 horas semanais, pelo regime CLT, com lotação na Base
Descentralizada de Ivaiporã , Estado do Paraná, ficando revogada a portaria nº 102/2018 de 27 de abril
de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da
data de exoneração.
Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Umuarama-PR, 19 de Julho de 2019.

Art. 2º - Ficam os candidatos acima convocados para
participarem do Teste Prático de Informática, que será realizado no dia
31/07/2019, às 9 horas, na Biblioteca Cidadã de Icaraima. (Avenida Licério
Soares dos Santos, 665)

ALMIR DE ALMEIDA
Eleitoral.
publicação.

Art. 2º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua
Icaraíma, 19 de julho de 2019.
Ocinéia Martins de Ângelo
Presidente do CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 082/2019
Exonera a pedido a servidora Jéssica Fregne dos Reis Campos.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais pelo art. 66, VI, da
Lei Orgânica Municipal, de 02 de janeiro de 2002,
R E S O L V E:
Art. 1º. Exonerar a pedido, a partir de 15 de julho de 2019, JÉSSICA FREGNE DOS REIS CAMPOS, portadora do
RG nº 9.527.050-6 SSP/PR, nomeado através da portaria n.º 062, de 01 de março de 2019, para exercer o cargo de
Diretor do Departamento do Bem Estar Social, com lotação na Secretaria de Assistência Social.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 15 de julho de 2019.
MARIA HELENA-PR, 15 de julho de 2019.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 083/2019
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das atribuições outorgadas pelo art.66,
VI, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear, a partir de 15 de julho de 2019, JORDANA CAROLINA ROBLE RIBEIRO, portadora do RG nº
12.580.097-1 SSP/PR, para exercer em comissão, o cargo de Diretora do Departamento do Bem Estar Social,
símbolo CC-2, com lotação na Secretaria de Assistência Social.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de julho de
2019.
MARIA HELENA-PR, 15 de julho de 2019.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PRESIDENTE DO CIUENP

PREFEITURA MUNICIPAL DE Maria Helena

Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019
HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial Nº 054/2019, adjudicado pelo
Pregoeiro nomeado na ata da sessão com o item 01, e, valor total de R$ 2.690,00 (dois mil, seiscentos e noventa
reais), em favor da Empresa ROSELI CRISTINA FAVORETO FRASSON 71153136953 - MEI, inscrita no CNPJ sob
n.º 17.634.946/0001-02, cujo objeto é a contratação de Pessoa Jurídica do ramo, para ministrar aulas nos cursos
básico de informática, que serão ofertados para os grupos de idosos e adolescentes inseridos aos serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos e para o grupo de mulheres inseridas no PAIF – Programa de Atenção
Integral a Família do CRAS –Centro de Referência de Assistência Social de Maria Helena, tendo em vista o resultado
do Processo/Edital n°. 066/2019, modalidade Pregão Presencial nº. 054/2019, realizada no dia 17 de julho de 2019,
Por ter apresentada a proposta dentro dos padrões exigidos no Edital, ofertado por meio de lances verbais, tipo
menor preço por item, conforme consta da Ata de julgamento do certame.
Maria Helena - PR, 19 de julho de 2019.
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE Maria Helena

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: ROSELI CRISTINA FAVORETO FRASSON 71153136953 – MEI.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a contratação de Pessoa Jurídica
do ramo, para ministrar aulas nos cursos básico de informática, que serão ofertados para os grupos de idosos
e adolescentes inseridos aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e para o grupo de mulheres
inseridas no PAIF – Programa de Atenção Integral a Família do CRAS –Centro de Referência de Assistência Social
de Maria Helena, tendo em vista o resultado do Processo/Edital n°. 066/2019, modalidade Pregão Presencial nº.
054/2019, realizada no dia 17 de julho de 2019, devidamente homologada.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - A contratada se compromete a prestar os serviços
profissionais deste contrato mediante realização de 12 (doze) encontros, com duração de 06 (seis) horas diárias,
distribuídos e 06 (grupos) com duração de 01 (uma) por aula, em dias e horários estabelecidos pela Secretaria de
Bem Estar Social
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR - Pelos serviços especificados nas cláusulas anteriores o contratante pagará a
contratada o valor global de R$ 2.690,00 (dois mil, seiscentos e noventa reais) a serem pagas em 03 (três) parcelas
mensais, até o 10º (décimo) dia do mês posterior ao vencido.
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO VIGENCIA E PRORROGAÇÃO - O prazo de vigência do presente contrato será
de 03 (três) meses, com início no dia 19 de julho de 2019 e termino no dia 19 de outubro de 2019, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos mediante termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO - Para dirimir dúvidas ou questões que possam advir oriundas do
presente instrumento, as partes elegem o Foro da Comarca de Umuarama, Estado do Paraná.
Maria Helena – PR, 19 de julho de 2019.

www.ilustrado.com.br

Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, SÁbADO, 20 de juLho DE 2019

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO SUL

Extrato de Contrato Nº. 009/2019.
Pregão Presencial Nº. 002/2019.
Partes:Consórcio Intermunicipal para Conservação do Remanescente do
Rio Paraná e Áreas de Influência – CORIPA – CNPJ 00.678.603/0001-47
e N. J. CALZAVARA & LTDA CNPJ/MF sob n° 20.648.528/0001-89.
Objeto:AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
DE
INFORMÁTICA,
ASSESSÓRIOS, PERIFÉRICOS, E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A
DEMANDA DO CONSÓRCIO INTERMUNCIPAL PARA CONSERVAÇÃO
DO REMANESCENTE DO RIO PARANÁ E ÁREAS DE INFLUÊNCIA –
CORIPA.
Valor e Forma de Pagamento:O valor do presente contrato constitui na
importância global de R$ 26.456,50 (vinte e seis mil quatrocentos e
cinqüenta e seis reais e cinqüenta centavos), pagamento que será
efetuado após entrega dos produtos eletrônicos na sede do Consórcio,
com a devida verificação, análise e aprovação da equipe de recebimento
de bens, emissão da nota fiscal eletrônica e empenho pelo setor
contábil.
Vigência:O presente contrato terá vigência (12 meses), podendo ser
prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes
contratuais e saldo nos itens licitados.
São Jorge do Patrocínio,19 de Julho de 2019.

José Carlos Baraldi
Presidente

SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Rua Amazonas, 376 – Centro – Caixa Postal: 13 – Fone/Fax: (44) 3677-1229/3677-1701
CNPJ 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000
Tapejara – Paraná

PORTARIA Nº 014, DE 17 DE JULHO DE 2019
Designa Pregoeiro e respectiva equipe de apoio para
promover o recebimento e análise de aceitabilidade e
classificação de propostas e lances, verificação de
condições de habilitação e formalização de
adjudicação, bem como todos os demais atos
necessários para o desenvolvimento de licitações na
modalidade de Pregão em relação ao Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, e
dá outras providências.

O DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO
MUNICÍPIO DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que
lhes são conferidas pela Lei nº 1.122/2007, e art. 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002;
RESOLVE:
Art. 1o Designar como Pregoeiro no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de
Tapejara a Servidora efetiva Sra. Áldrea Magali da Motta Tofanin, RG n.º 6.248.784-4 SSPPR, CPF n.º 028.430.409-30.
Art. 2o Nomear os Servidores abaixo nominados para comporem a equipe de apoio:
Membro: Dionisio Passoni, RG n.º 3.905.189-3 SSP-PR, CPF n.º 300.683.719-34.
Membro: Paulo Domingues de Souza, RG n.º 5.261.229-2 SSP-PR, CPF n.º 745.223.299-20.
Membro: Gilson Souza, RG nº 5.721.920-3 – SSP/PR, CPF/MF nº 815.462.629-20.
Art. 3o O Pregoeiro e Equipe de Apoio serão responsáveis pela promoção do recebimento e
análise de aceitabilidade e classificação de propostas e lances, verificação de condições de
habilitação e formalização de adjudicação, bem como todos os demais atos necessários para o
desenvolvimento de licitações na modalidade de Pregão em relação ao Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.
Art. 3o Os serviços prestados pelos membros desta Portaria, serão considerados de relevância,
sem ônus para a Autarquia Municipal.
Art. 4o Fica revogada a Portaria 022, de 23 de agosto de 2018.
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 17 de julho de 2019.

RAMIRO CÂNDIDO DE SOUZA JUNIOR

SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Rua Amazonas, 376 – Centro – Caixa Postal: 13 – Fone/Fax: (44) 3677-1229/3677-1701
CNPJ 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000
Tapejara – Paraná

Estado do Paraná
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 33/2019, DE 19 DE JULHO DE 2019
DIVULGA O RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº
32/2019.
A Presidente da Comissão Geral de Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 32/2019, de 12 de julho de 2019, da
Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais determinadas pelo Decreto
nº 053, de 03 de Março de 2017 e suas alterações, RESOLVE,
TORNAR PÚBLICO:
I. O Resultado e a Classificação Final dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 32/2019
– PSS, de Prova de Títulos para contratação temporária para provimento de 01 (um) cargo de PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA - carga horária de 20 horas, com formação de cadastro de reserva, para atendimento das
necessidades das Escolas da rede municipal de ensino:
INSCR.CANDIDATODOC.PONTOSCLASSIF.
01MARCELO DE JESUS COSTA12.528.663-1/PR85,001º
II. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Cafezal do Sul-PR, 19 de julho de 2019.
CRISTIANE DE LIMA DO NASCIMENTO RAMOS
Presidente da Comissão Geral de PSS

b3

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

EXTRATO DO CONTRATO nº 055/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: JESSICA MARCELINO 08956679916
CNPJ: 28.590.907/0001-77
BASE LEGAL: Pregão Presencial nº 028/2019

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de borracharia, conforme

ESTADO
DO
MUNICIPIO
DE
GUAIRA
PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Presencial n° 134/2019
Tipo: Menor Preço
Tipo de Julgamento: Por Item
Objeto: Sistema de Registro de Preço (SRP), visando contratação de empresa
especializada para o fornecimento de brinquedos para playgrounds, para os
parques das escolas fundamentais e Cmeis do município.
Data de Abertura: às 08h30min do dia 02 de Agosto de 2019

descrição contida no termo de referência e no edital.
VALOR DO CONTRATO: R$ 125.510,00 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e dez reais).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até
10 (dez) dias úteis, mediante crédito em conta corrente e apresentação de nota
fiscal/fatura.
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias, 01 (um) ano, contados a partir de sua assinatura.
Mariluz, 19 de julho de 2019.

Modalidade: Tomada de Preços n° 013/2019
Tipo: Menor Preço
Tipo de Julgamento: Global
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços
de execução e fornecimento de material para 20 Módulos Fotovoltaicos de
moradias padrão COHAPAR, em construção sobre terreno constituído pelo lote
305-R-12-A ao 305-R-12-K, da 2ª gleba da Cia Mate Laranjeira, Cidade de
Guaíra-PR, mediante convênio celebrado entre ITAIPU BINACIONAL e
MUNICÍPIO DE GUAÍRA-PR, cuja execução deve seguir rigorosamente a
planilha de composição de serviços, projeto básico.
Visita Técnica: As empresas poderão realizar VISTORIA PRÉVIA
(FACULTATIVA), até 48 (quarenta e oito) horas anterior ao dia e horário
previsto para abertura do certame, e pode ser “agendada antecipadamente” na
Secretaria Municipal de Planejamento, pelos telefones (44) 3642-9961 e 36429971, com Engº. Bruno Bazoti Gabarão, no horário das 07h30min às 12h00min e
das 13h30min às 17h00min de segunda a sexta feira.
Data de Abertura: às 08h30min do dia 12 de agosto de 2019.
RETIFICAÇÃO AO AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019
O MUNICÍPIO DE GUAIRA, PARANA, por meio da COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, RETIFICA o Aviso de Licitação do
Edital de Tomada de Preços acima mencionado, publicado no Diário Oficial do
Estado Nº 12.352 Pág. 51, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – ANO
VIII/Nº 1801, Págs. 118 e 119, Jornal Umuarama Ilustrado, Edição 11610 –
Quinta Feira 18 de julho de 2019 – B5, Diário Oficial do Estado do Paraná, 5ª
feira/18/Jul/2019-Edição 10480/21 e no Diário Oficial da União publicado em
18/07/2019/Edição: 137/Seção 3/Página 209.
Do Objeto:
Onde se Lê: Contratação de empresa especializada para Execução da 1ª ETAPA
de obras de ampliação e reforma da A.C.G. – Associação dos Catadores de
Guaíra, localizada à Travessa do Jaú, s/nº, lotes nºs 4, 5 e 6 da quadra nº 1, da
Vila São Francisco, cidade de Guaíra-PR, conforme projeto básico e demais
documentações técnicas.
Leia-se: Contratação de empresa especializada para execução da 1ª ETAPA
das obras de ampliação e reforma da sede de triagem de materiais
recicláveis, localizada à Travessa do Jaú, nº 34, lotes nºs 4, 5 e 6 da quadra
nº 1, da Vila São Francisco, cidade de Guaíra-PR, conforme projeto básico e
demais documentações técnicas.
Data de Abertura: Onde sê lê: às 10h30min do dia 07 de agosto de 2019, Leiase: às 08h30min do dia 09 de agosto de 2019.
Permanecem inalteradas as demais exigências do presente Aviso.
Os editais de inteiro teor e seus anexos poderão ser obtidos através do site
www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios. Demais informações: no
Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a
sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail
compras@guaira.pr.gov.br.
Publique-se
Guaíra (PR), em 19 de julho de 2019.
Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro /Comissão Permanente de Licitações.

MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATANTE
JESSICA MARCELINO 08956679916
CNPJ: 28.590.907/0001-77
CONTRATADA

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

EXTRATO DO CONTRATO nº 056/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: MOTA E FERRAZ LTDA - ME
CNPJ: 07.876.869/0001-43
BASE LEGAL: Pregão Presencial nº 028/2019

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de borracharia, conforme
descrição contida no termo de referência e no edital.
VALOR DO CONTRATO: R$ 112.075,00 (cento e doze mil e setenta e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até
10 (dez) dias úteis, mediante crédito em conta corrente e apresentação de nota
fiscal/fatura.
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias, 01 (um) ano, contados a partir de sua assinatura.
Mariluz, 19 de julho de 2019.
MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATANTE
MOTA E FERRAZ LTDA - ME
CNPJ: 07.876.869/0001-43
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2019
A Pregoeira do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, comunica que
em estrita observância aos princípios da legalidade, da eficiência e da supremacia do interesse público, bem
como pelo disposto no art. 49, caput e §2º da Lei nº 8.666/93, no art. 29, §1º do Decreto Municipal nº 123/18, e
na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, fica REVOGADO o processo licitatório na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 038/2019 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2019), cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA,
OBJETIVANDO A LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS PROJETADOS PARA NAVEGAÇÃO WEB (BROWSERS)
COM FORNECIMENTO DE DATA CENTER E SUPORTE TECNOLÓGICO., tudo na conformidade do Requerimento
exarado pelo Prefeito Municipal anexo ao processo supra.
Tuneiras do Oeste, 19 de julho de 2019.
Aline Cristina Valerio
Pregoeira

PORTARIA Nº 015, DE 17 DE JULHO DE 2019
Nomeia Comissão Permanente de Licitação para o
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de
Tapejara – SAMAE.

1

O DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO
MUNICÍPIO DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que
lhes são conferidas pela Lei nº 1.122/2007.
RESOLVE:
Art. 1o Nomear a Comissão Permanente de Licitação para o Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto – SAMAE, constituída pelos seguintes membros:
Presidente: Áldrea Magali da Motta Tofanin, RG n.º 6.248.784-4 SSP-PR, CPF n.º
028.430.409-30.
Membro: Dionisio Passoni, RG n.º 3.905.189-3 SSP-PR, CPF n.º 300.683.719-34.
Membro: Paulo Domingues de Souza, RG n.º 5.261.229-2 SSP-PR, CPF n.º 745.223.299-20.
Suplente: Gilson Souza, RG nº 5.721.920-3 – SSP/PR, CPF/MF nº 815.462.629-20.
Art. 2o A Comissão nomeada no artigo anterior será responsável pelo desenvolvimento das
atividades relativas às aberturas e julgamento das modalidades de Licitação, ressalvadas os
casos que houver designação de Comissão Especial.
Art. 3o Os serviços prestados pela Comissão Permanente de Licitação, serão considerados de
relevância, sem ônus para a Autarquia Municipal.
Art. 4o Fica revogada a Portaria 023, de 23 de agosto de 2018.
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ACESF - ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS
E SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Av. Gov. Parigot de Souza, s/nº – Centro – CEP 87503-460
Fone/fax: (44) 3622-5878 – E-mail: acesf@umuarama.pr.gov.br
UMUARAMA - PARANÁ
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de Prestação de Serviços nº. 016/2019
Contratante: Acesf Administração de Cemitérios e Serviços Funerários
Contratada: A J FERREIRA PEDREIRO – ME
Objeto: Contratação de empresa, para prestação de serviços de montagem completa de
segundas gavetas, em quadras e lotes no interior do Cemitério de Umuarama-Pr.
Valor Total: R$ 11.000,00 (onze mil reais).
Vigência: 08/07/2019 a 08/01/2020.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com dispensa de licitação, nos termos do
art. 24, inciso II, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, com nova redação dada pela Lei 8.883 de
18 de junho de 1994, bem como demais alterações.

Tapejara, em 17 de julho de 2019.

RAMIRO CÂNDIDO DE SOUZA JUNIOR

Umuarama, 19 de Julho de 2019.

Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL




Pérola - Pr., 17 de julho de 2019

NOTIFICA

Dando cumprimento às disposições da Lei nº 9.452 de 20 de março de 1.997, notificamos aos Partidos,
1
o Sindicato dos Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes
Recursos Federais.
10/07/2019
02/07/2019
10/07/2019
09/07/2019
10/07/2019
02/07/2019
03/07/2019
09/07/2019
10/07/2019
01/07/2019
02/07/2019
03/07/2019
04/07/2019
05/07/2019
08/07/2019
09/07/2019
10/07/2019
02/07/2019
03/07/2019

BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
CAIXA
CAIXA

6983-3
8072-1
8172-8
8924-9
8924-9
9825-6
9825-6
9825-6
9825-6
10059-5
10059-5
10059-5
10059-5
10059-5
10059-5
10059-5
10059-5
624029-0
624029-0

Pref. Munic. Pérola – IPMI
Pref. Munic. Pérola – PNAT
Pref. Munic. Pérola – CIDE
Pref. Munic. Pérola – FPM
Pref. Munic. Pérola – FPM
Pref. Munic. Pérola – FUNDEB
Pref. Munic. Pérola – FUNDEB
Pref. Munic. Pérola – FUNDEB
Pref. Munic. Pérola – FUNDEB
Pref. Munic. Pérola – Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola - Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola – Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola – Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola - Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola - Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola – Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola - Simples Nacional
Fundo Mun. Saúde – SUS CUSTEIO
Fundo Mun. Saúde – SUS CUSTEIO

4510,01
3.234,25
4225,05
519.136,07
335.570,36
14.548,27
37.828,41
8.081,45
72.643,26
1.550,09
2.274,38
36,12
60,58
42,32
192,99
10,25
163,14
44.810,85
92.996,42

DARLAN SCALCO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Estado do Paraná
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº. 083/2018
Altera o percentual de adicional por tempo de serviço.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º ALTERAR O PERCENTUAL DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO dos Professores abaixo relacionados,
passando de 14% (quatorze por cento) para 15% (quinze por cento), a partir de 01 de março de 2018.
Nº.NOMERG:
01CINDIA MARQUES PACHECO CAVALCANTE7.762.937-8
02VERIMONIA CASAVECHIA FIGUEIREDO7.607.621-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 13 de março de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 270/2019
Concede licença para tratamento de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER licença para tratamento de Saúde à servidora pública municipal Rosenilda de Magalhaes Santos
Ferreira, portadora da Cédula de Identidade Nº. 8.919.343-5 SSP/PR, ocupante do cargo de provimento efetivo
de Gari, lotada na Secretaria Municipal de Obras, Agricultura e Serviços Públicos, no período de 17/07/2019 a
22/07/2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 19 de julho de 2019.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
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Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 271/2019
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 ao servidor público municipal VANDERLEI FERREIRA,
portador da Cédula de Identidade Nº. 953341 SSP/MS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Gari, lotado na
Secretaria Municipal de Obras, Agricultura e Serviços Públicos, no período de 01/07/2019 a 05/07/2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 19 de julho de 2019.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
DECRETO N.º 047/2019.
“Dispõe sobre a recondução dos membros representantes do “CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
DE BRASILÂNDIA DO SUL” - CDM, dando outras providências”.
MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam reconduzidos os representantes membros do “CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE
BRASILÂNDIA DO SUL” - CDM, de conformidade com a Lei 022/2008, conforme abaixo:
REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA RURAL GUILHERME DOS SANTOS:
01-Valdir Barreto
02-Roberto Luiz Colognese
03-Cleusa Trindade da Silva Gonçalves
REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LOCALIDADE DE ERCILÂNDIA:
01-Erica Massaranduba da Silva
02-Cicero Quintino de Souza
03-Ana Maria da Silva
REPRESENTANTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS:
01-Gislaine Sincoski Sartorelhi
02-Sueli Alves Azevedo
03-Alex Antônio Cavalcante
REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS:
01-Otavio José de Menezes
02-Antonio João Jarenko
03-Afonso Rodrigues Alves
REPRESENTANTES DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS:
01-Eliete Pereira
02-Ronaldo Rodrigues de Matos
03-Valdeci Aparecido Martins
Art. 2º - Os membros do Conselho “CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL”
- CDM, não terão qualquer remuneração, sendo considerado serviço relevante prestado ao município de Brasilândia
do Sul, Estado do Paraná, e terão mandato de 01 (um) ano.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”, aos 19 de julho de 2019.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 303
DE 19 DE JULHO DE 2.019
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”
PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°.
2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir
despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 01(UMA) diária de viagem, no valor de R$- 200,00 (Duzentos reais) ao Servidor Municipal
JANDELSON APª ALVES, matrícula n° 1634, ocupante do cargo de Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da
Divisão da UBS Hélio Corsini, no seguinte dia, local e finalidade:
DataHorário
Saída/ChegadaDestinoMotivo
19/07/2019
09:00-21:00HRS
Rolândia– Paraná
Buscar paciente em alta de 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, 19 de Julho de 2019.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FRANCISCO ALVES - PARANÁ
RESOLUÇÃO 010/2019

SUMULA: O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, reunido em Sessão
Plenária Ordinária no dia 18 de JuLho de 2019, para análise e aprovação da
emenda ao Plano Municipal de Assistência Social – PMAS – 2018/2021
CONFORME: Determina a Lei Municipal 660/2009 de 24 de Junho de 2009 e a Lei
Municipal 877/2014 de 18 de Julho de 2014
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar por unanimidade de votos dos conselheiros presentes à Sessão
Plenária a emenda ao Plano Municipal de Assistência Social – PMAS – 2018/2021,
referente a Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Serviço de Acolhimento
Institucional. Conforme quadro anexo à está resolução.
Art. 2º- Está Resolução entra em vigor na data da publicação no diário oficial do
município.
Francisco Alves – Pr, 18 de Julho de 2019.
Paulo Sérgio da Cruz Pinto
Vice Presidente do CMAS – Em exercício

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2018 A JUNHO/2019

R$ 1,00

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

leis@ilustrado.com.br

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
DESPESAS EXECUTADAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FRANCISCO ALVES - PARANÁ
RESOLUÇÃO 011/2019

(Últimos 12 Meses)
LIQUIDADAS

DESPESA COM PESSOAL

INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR
NÃO
PROCESSADOS¹
(b)

(a)
858.759,63

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
Pessoal Ativo
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

-

702.420,01

-

Obrigações Patronais

-

Benefícios Previdenciários

-

156.339,62

Pessoal Inativo e Pensionistas
Aposentadorias, Reserva e Reformas

-

-

Pensões

-

-

Outros Benefícios Previdenciários

-

-

-

-

-

-

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

-

-

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

-

-

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

-

-

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

-

-

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma
indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)

858.759,63

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

VALOR

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

% SOBRE A RCL
-

-

(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)

-

858.759,63

4,00

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

1.288.633,83

6,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

1.224.202,14

5,70

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

1.159.770,45

5,40

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)

Proteção Social Especial – Alta Complexidade
Serviço de Acolhimento Institucional
AÇÃO
ESTRATÉGIA META
RESULTADO
E
IMPACTO
ESPERADO RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
-Oferecer acolhimento institucional a Crianças, adolescentes e Jovens em situação
de risco social ou de destituição de guarda e responsabilidades dos pais
-Acompanhar as famílias com orientações para a superação do risco social da
criança, adolescente e jovem
-Incluir a criança, adolescente e jovem no seio familiar trabalhando com os mesmo
através de um acompanhamento pela equipe do Dep. De PSE e a equipe da PSB do
CRAS
Firmar convênio com a Casa Abrigo do Município Iporã sede da
comarca , para atendimento quando assim se fizer necessário
Trabalhar com as famílias dos mesmos com as equipes da PSB e PSE
Direcionar o trabalho da Equipe de PSE para a inserção da criança e do adolescente
e jovem na família
A previsão será de atender a 06 ( seis)crianças, adolescentes e Jovens por ano
quando necessário Com o trabalho no quadriênio
superação
da
situação de risco que a criança e o adolescente e jovem se encontram;
- inclusão da criança e adolescente e jovem no seio familiar
- oportunizar emprego aos adolescentes maiores de 16 anos e aos jovens. Como
Jovem Aprendiz
- Equipe de proteção Social Especial do departamento de proteção social especial;
- Apoio da proteção social básica através da equipe do CRAS;
- Materiais áudio visual, didático e pedagógico para o desenvolvimento das ações,
com as famílias, crianças, adolescentes e jovens

-

21.477.230,44

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FRANCISCO ALVES - PARANÁ
Ementa ao Plano Municipal de Assistência Social – 2018 a 2021

PORTARIA Nº 1.297/2019
Altera a Portaria n.º 014 de 08 de janeiro de 2018, que nomeou a servidora JULIANA
INACIO DA SILVA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERADO a implantação da nova Estrutura Administrativa do Poder Executivo
do Município de Umuarama, de que trata a Lei Complementar nº 461, de 02 de julho
de 2019;
R E S O L V E:
Art. 1º. Alterar a Portaria n.º 014 de 08 de janeiro de 2018, que nomeou JULIANA
INACIO DA SILVA, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Nomear JULIANA INACIO DA SILVA, matrícula 1002960, portadora da Cédula
de Identidade RG. n.º 13.032.722-2-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 098.356.749-22,
para ocupar o cargo em comissão de Assessora Especial III, símbolo CC-5, lotada na
Secretaria Municipal de Comunicação Social, com ônus para a mesma, a partir de 03
de julho de 2019.
Art. 2º. Conceder à ora nomeada, o percentual de 90,00% (noventa por cento) sobre
o símbolo CC-5, a contar de 03 de julho de 2019, a título de Representação, ficando
revogada a
PORTARIA Nº 015 de 08 de janeiro de 2018.”
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, 10 de julho de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
EVERALDO MARCOS NAVARRO
Secretario Municipal de Administração
Designado
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

SUMULA: O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, reunido em Sessão
Plenária Ordinária no dia 18 de Julho de 2019, para análise e aprovação da
CONVOCAÇÃO da XIII Conferência Municipal de Assistência Social com o TEMA:
“ ASSSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO
E PARTICIPAÇÃO SOCIAL.”
DE CONFOMIDADE: Do que Determina a Lei Municipal 660/2009 de 24 de Junho de
2009 e a Lei Municipal 877/2014 de 18 de Julho de 2014 e;
RESOLUÇÃO nº 001/2019- CONJUNTA do CEAS-PR/SEJUF de 07 de Junho de
2019
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar por unanimidade de votos dos conselheiros presentes à Sessão
Plenária a CONVOCAÇÂO, da XIII Conferência Municipal de Assistência Social
a ser realizada no dia 08 de Agosto de 2019, das 13H00 ás 17H30, na Câmara
Municipal de Vereadores de Francisco Alves - Paraná
Art. 2º- Está Resolução entra em vigor na data da publicação no diário oficial do
município.
Francisco Alves – Pr, 18 de Julho de 2019.
Paulo Sérgio da Cruz Pinto
Vice Presidente do CMAS – Em exercício

-

21.477.230,44

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FRANCISCO ALVES - PARANÁ
RESOLUÇÃO 012/2019

-

-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 19/Jul/2019, 13h e 31m.
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro
do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento
podem ser excluídos.
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Nota:

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FRANCISCO ALVES - PARANÁ
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SUL - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2019
LRF, Art. 48 - Anexo 6

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE

Receita Corrente líquida

21.477.230,44

Receita Corrente líquida Ajustada

21.477.230,44

RUA JORGE FERREIRA, 483 – 87-570-000
FRANCISCO ALVES
PARANÁ
RESOLUÇÃO 013/2019
SUMULA: O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, reunido em
Sessão Plenária Ordinária no dia 18 de Julho de 2019, para análise e aprovação
da Proposta 037553/2019 – Estruturação da rede de Serviços do Sistema Único
de Assistência Social -SUAS- Emendas Parlamentares – Aquisição de Veículo
Programa 5500020190058.
DE CONFOMIDADE: Do que Determina a Lei Municipal 660/2009 de 24 de Junho
de 2009 e a Lei Municipal 877/2014 de 18 de Julho de 2014 e;
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar por unanimidade de votos dos conselheiros presentes à Sessão
Plenária a Proposta 037553/2019 – Estruturação da rede de Serviços do sistema
Único de Assistência Social -SUAS- Emendas Parlamentares – Aquisição de Veículo
Programa 5500020190058.
Art. 2º- Está Resolução entra em vigor na data da publicação no diário oficial do
município.
Francisco Alves – Pr, 18 de Julho de 2019.
Paulo Sérgio da Cruz Pinto
Vice Presidente do CMAS – Em exercício

PREFEITURA DE São Jorge do Patrocínio
Estado do Paraná
DESPESA COM PESSOAL

VALOR

Despesa Total com Pessoal DTP

% SOBRE A RCL AJUSTADA
858.759,63

4,00

Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%

1.288.633,83

6,00

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%

1.224.202,14

5,70

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%

1.159.770,45

5,40

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 19/Jul/2019, 13h e 33m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

CÂMARAMUNICIPAL DE MARILUZ
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Marília, 1890 - Centro - Fone (44) 3534-1255 - Mariluz - Paraná

PORTARIA N° 08/2019
"AUTORIZA A BAIXA DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARILUZ."
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ, no uso de suas
atribuições legais e regimentais
RESOLVE: Art. 1°. Autorizar a BAIXA, dos móveis e equipamentos abaixo
relacionados, tendo em vista estarem inservíveis ou erroneamente cadastrados.

Descrição
Ar Condicionado Split Hi Wall 12.000 BTUS
Nobreak 650 VA
Nobreak 650 VA
Conjunto de cadeiras para plenário
Cadeiras giratória para plenário
Monitor LCD 15” LG
Câmera Canhão 50mts
Câmera Canhão 50mts
Câmera Canhão 50mts
Câmera Canhão 50mts
Monitor 18” LG W 1943 WIDE
Celular Nokia 110 IMEI 3545
Mesa da sala de reunião painel 2,5 cm
Cabo condutor 2x1,5mm 70C PT
Suporte caixa acústica 1
Suporte caixa acústica 2
Cabo de áudio 5 metros com conector P2ST X 2PDA
Telefone Celular Nokia 208
Conector mono
Cabo condutor
Conector Mac/Fem
Aparelho Celular
Lâmina de vidro 10mm

Chapa
15
23
27
33
34
54
55
56
57
58
63
71
82
110
111
112
113
115
122
123
124
125
136

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Mariluz - PR, em 19 de julho de 2019.

José Braz Brilhante
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE Altônia

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0172/2019
OBJETO: Contratação EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE para Fornecimento de parque infantil tipo Playground, brinquedo
de mola, balanço e carrossel acessível para cadeirante e placa de orientação, a ser
instalados na Praça da Bíblia.
VALOR MÁXIMO: R$ 87.016,00 (oitenta e sete mil e dezesseis reais)
EMISSÃO DO EDITAL: Sexta-Feira, 19 de julho de 2019
ABERTURA: Sexta-Feira, 02 de agosto de 2019 ÀS 09:00
LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro
Altônia-PR
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço - Lote
DO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em
mídia digital (pen-drive, CD, DVD, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro
teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que comparecerem no
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período normal
de expediente, até o dia da abertura do Pregão Presencial munidos do Carimbo
do CNPJ da Empresa, mediante o pagamento da taxa de edital, fixado no valor
de R$-0,00 –(zero real) comprovado por meio de depósito bancário no Banco do
Brasil Agência 1427-3 C/C nº10.583-X. Maiores informações, através do E-mail:
licitacoes@altonia.pr.gov.br
Altônia-PR, aos 19 de julho de 2019
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE Nova Olímpia

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 191/2019
SÚMULA: Dispõe sobre a reintegração ao cargo de origem e a conseqüente
revogação de licença sem vencimento concedida, a servidora LETICIA MIRANDA
DA SILVA, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE:
Art. 1º - Reintegra ao cargo de origem a servidora LETICIA MIRANDA DA SILVA,
portadora da Cédula de Identidade RG nº: 12.362.848-9 SSP/PR e CPF 085.829.45914, ocupante do cargo de Psicólogo, do Quadro de Servidores Efetivos do Município
de Nova Olímpia, ficando revogada a Licença para tratar de Assuntos Particulares
concedida através da Portaria n.º 189/2019 de de 16/07/2019, a contar desta data.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, convalidando o ato com sua
publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 19 dias do mês de julho
do ano de 2019.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 131/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: JPL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
DO OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios, materiais de limpeza e material de
higiene pessoal para suprir as necessidades de todas as secretarias do Município..
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste
instrumento estendendo-se até 21 de julho de 2020.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$
26.850,00 (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta reais) a serem pagos conforme o
cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Pregão nº 29/2019.
Alto Piquiri - PR, 22 de julho de 2019.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
PAULO ROBERTO VIEIRA PIZZONI
Representante Legal da Empresa
Contratado
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 132/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: CLAUDIOMAR EDSON DOS SANTOS-EPP
DO OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios, materiais de limpeza e material de
higiene pessoal para suprir as necessidades de todas as secretarias do Município..
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste
instrumento estendendo-se até 21 de julho de 2020..
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de
R$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais) a serem pagos conforme o
cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Pregão nº 29/2019.
Alto Piquiri - PR, 22 de julho de 2019.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
CLAUDIOMAR EDSON DOS SANTOS
Representante Legal da Empresa
Contratado
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 133/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: BARREIRA & BARREIRA LTDA-ME
DO OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios, materiais de limpeza e material de
higiene pessoal para suprir as necessidades de todas as secretarias do Município..
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste
instrumento estendendo-se até 21 de julho de 2020.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$
291.912,43 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e doze reais e quarenta e
três centavos) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no
Edital do Pregão nº 29/2019.
Alto Piquiri - PR, 22 de julho de 2019.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
JOAQUIM FRANCISCO BARREIRA FILHO
Representante Legal da Empresa
Contratado
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 134/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: T. RONQUI DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS
DO OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios, materiais de limpeza e material de
higiene pessoal para suprir as necessidades de todas as secretarias do Município..
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste
instrumento estendendo-se até 21 de julho de 2020.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$
147.199,98 (cento e quarenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e noventa e
oito centavos) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no
Edital do Pregão nº 29/2019.
Alto Piquiri - PR, 22 de julho de 2019.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
THIAGO RONQUI
Representante Legal da Empresa
Contratado
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 135/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ - ME
DO OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios, materiais de limpeza e material de
higiene pessoal para suprir as necessidades de todas as secretarias do Município..
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste
instrumento estendendo-se até 21 de julho de 2020..
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos
requisitos constantes no Edital do Pregão nº 29/2019.
Alto Piquiri - PR, 22 de julho de 2019.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ
Representante Legal da Empresa
Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE Nova Olímpia
Estado do Paraná

PORTARIA N.º 192/2019
SÚMULA: Dispõe sobre a exoneração a pedido da servidora LETICIA MIRANDA DA
SILVA, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar a pedido a servidora LETICIA MIRANDA DA SILVA, portadora
da Cédula de Identidade RG n.º 12.362.848-9 SSP/PR e CPF 085.829.459-14,
ocupante do cargo de Psicólogo, do Quadro de Servidores Efetivos do Município de
Nova Olímpia, a contar desta data.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, convalidando o ato com sua
publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 19 dias do mês de julho
do ano de 2019.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 1.296/2019
Altera a Portaria n.º 189 de 18 de janeiro de 2018, que nomeou o servidor TIAGO
BOEING.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERADO a implantação da nova Estrutura Administrativa do Poder Executivo
do Município de Umuarama, de que trata a Lei Complementar nº 461, de 02 de julho
de 2019;
R E S O L V E:
Art. 1º. Alterar a Portaria n.º 189 de 18 de janeiro de 2018, que nomeou TIAGO
BOEING, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Nomear TIAGO BOEING, matrícula 1003070, portador da Cédula de
Identidade RG. n.º 9.771.894-6-SESP-PR, inscrito no CPF n.º 054.927.789-78,
para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial I, símbolo CC-3, lotado na
Secretaria Municipal de Comunicação Social, com ônus para a mesma, a partir de 03
de julho de 2019.
Art. 2º. Conceder ao ora nomeado, o percentual de 85% (oitenta e cinco por cento)
sobre o símbolo CC-3, a contar de 03 de julho de 2019, a título de Representação.”
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, 10 de julho de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
EVERALDO MARCOS NAVARRO
Secretario Municipal de Administração
Designado
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

SUMULA: O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, reunido em Sessão
Plenária Ordinária no dia 18 de Julho de 2019, para análise e aprovação do Plano
de Ação para Co-financiamento do Governo Federal – Sistema Único da Assistência
Social – SUAS – ano 2019
CONFORME: Determina a Lei Municipal 660/2009 de 24 de Junho de 2009 e a Lei
Municipal 877/2014 de 18 de Julho de 2014
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar por unanimidade de votos dos conselheiros presentes à Sessão
Plenária o Plano de Ação para Co financiamento do Governo Federal – Sistema
Único da Assistência Social – SUAS – ano 2019
Art. 2º- Está Resolução entra em vigor na data da publicação no diário oficial do
município.
Francisco Alves – Pr, 18 de Julho de 2019.
Paulo Sérgio da Cruz Pinto
Vice Presidente do CMAS – Em exercício

-

858.759,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1.272/2019
Designar o servidor CARLOS SIMOES GARRIDO JUNIOR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
Considerado a implantação da nova Estrutura Administrativa do Poder Executivo do
Município de Umuarama, de que trata a Lei Complementar nº 461, de 02 de julho de
2019.
R E S O L V E:
Art. 1º. “ Designar o servidor CARLOS SIMOES GARRIDO JUNIOR, matrícula 572231,
portador da Cédula da Identidade RG n° 4.632.072-7-SSP-PR, inscrito no CPF n°
850.390.809-30, nomeado em 01 de março de 1995, ocupante do cargo de carreira
de Agente Administrativo I, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal
de Administração, para responder pelo cargo em comissão de Diretor de Licitação
e Contrato, símbolo CC-01, na Secretaria Municipal de Administração, percebendo
Gratificação por Função - GF-09, no percentual de 91,55% (noventa e um vírgula
cinquenta e cinco por cento), a partir de 03 de julho de 2019, ficando revogadas as
Portarias n° 1.184 de 13 de abril de 2018 e 2.930 de 25 de setembro de 2018”.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, 10 de julho de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
EVERALDO MARCOS NAVARRO
Secretario Municipal de Administração

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, torna público,
PRORROGAÇÃO DE PRAZO e realizará no dia 31 de julho de 2019, às 08h30min
no anfiteatro Municipal, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, tipo
menor preço unitário por item, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM, ANO/
MODELO 2019/2020, TIPO SEDAN, COR PRATA, 04 PORTAS, 5 PASSAGEIROS,
BICOMBUSTIVEL - ETANOL/GASOLINA, PARA ATENDER A NECESSIDADE
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO
MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR, Informações sobre o presente
edital poderão ser obtidas através do fone 44 – 3634-8000, no Departamento de
Licitações, de 2ª à 6ª feira no horário de expediente na Av. Carlos Spanhol, 164, ou
através do site http://www.sjpatrocinio.pr.gov.br/.
São Jorge do Patrocínio-PR, 19 de julho de 2019.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE São Jorge do Patrocínio

Estado do Paraná
TERMO DE ERRATA
O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, sito à Avenida Carlos
Spanhol, 164, vem por intermédio deste RETIFICAR o contido no EXTRATO DE
CONTRATO DE COMPRA nº 134/2019, celebrado entre o Município de São Jorge
do Patrocínio e a Empresa, FIPAL DISTRIBUIDORAS DE VEICULOS LTDA, inscrita
no CNPJ nº 77.396.810/0006-48, publicado na data de 19 de julho de 2019.
CLAUSULA QUARTA - Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-70.500,00(setenta mil e quinhentos reais), efetuados em conformidade com os pré empenhos
solicitados e pagos em até 30 (trinta) dias do mês subseqüente ao da entrega do(s)
objeto(s) da licitação.
Lê-se, o correto:
CLAUSULA QUARTA - Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-70.500,00(setenta mil e quinhentos reais), efetuados em conformidade com os pré empenhos
solicitados e pagos até 15º (decimo quinto) dia útil do mês subseqüente ao da
entrega do(s) objeto(s) da licitação.
Permanecem ratificadas as demais condições do instrumento principal, não
abrangidas neste Termo.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO,
ESTADO DO PARANÁ, aos 19 dias do mês julho de 2019.
PAULO SERGIO SOUZA
Dir. Deptº. de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2019
Processo n.º 846
MODALIDADE : TOMADA DE PREÇOS
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – PR.
RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ por intermédio da SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE conforme Termo de Adesão n.º 066/2017 ao Programa
de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS – Incentivo Financeiro de
Custeio para reforma e/ou recuperação de Unidade da Saúde da Família, Resolução
SESA/PR n.º 198/2016, na modalidade de repasse Fundo a Fundo, Protocolo n.º
14.555.801-8 e o MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA/PR.
O Município de Nova Olímpia, Estado do Paraná, com sede na Avenida Higienópolis,
821, centro, em Nova Olímpia, Estado do Paraná, torna público nos termos da Lei
Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, que
realizará TOMADA DE PREÇOS para seleção de proposta de menor preço para
Contratação de empresa especializada para execução de obra, conforme abaixo:
1.- OBJETO: É objeto da presente, a Contratação de empresa sob regime de
empreitada global, para execução de obras de REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE
(POSTO DE SAÚDE DE NOVA OLÍMPIA) – SUBSTITUIÇÃO TOTAL DO TELHADO,
conforme o projeto técnico, planilhas de serviços, cronograma físico-financeiro e
memorial descritivo, que integram o presente Edital.
2.- DATA DE ABERTURA:
ENTREGA DOS ENVELOPES:
Encerrar-se-á às 09:00h. do dia 08 de agosto de 2019.
SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:
às 09:30 horas do dia 08 de agosto de 2019.
3.- RECURSOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA OBRA E SERVIÇOS: Os
recursos são advindos do GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, Resolução
SESA/PR n.º 198/2016, na modalidade de repasse Fundo a Fundo, Protocolo n.º
14.555.801-8 e o MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA/PR.
4.- EDITAL: Os elementos da presente licitação poderão ser adquiridos pelos
interessados na sede da Prefeitura do Município em horário de expediente, até 03
(três) dias úteis anterior a data de abertura dos envelopes.
Nova Olímpia, 19 de julho de 2019.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE Icaraíma

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA No. 005/2019
PROCESSO Nº. 077/2019
A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes
Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e data abaixo especificado,
certame licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MAIOR OFERTA,
objetivando a alienação de bens imóveis inservíveis conforme abaixo discriminado:
ITEMDESCRIÇÃO DO BEMPreço Unitário MínimoValor da Caução (5%)
1Imóvel: Quadra A/B/Rua Projetada-REM-A1, originada do desmembramento
da Quadra A/B/Rua Projetada REM-A, esta do desmembramento da Quadra
A/B/Rua Projetada REM, originada do desmembramento da Quadra A/B/Rua
Projetada, da unificação das Quadras A, B e Rua Projetada, estas destacadas
da Faixa de Domínio do DER (Estrada Boiadeira, do Distrito de Porto Camargo,
neste município de Icaraíma, Estado do Paraná, com área de 90.383,60 metros
quadrados, conforme memorial e mapa em anexo, objeto da matrícula 12.525 CRI.
R$ 938.000,00R$ 46.900,00
- LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Icaraíma
- ENTREGA DOS ENVELOPES 1 e 2 (PROTOCOLO, CREDENCIAMENTO E
CAUÇÃO): 28 de agosto de 2019 até às 17h30min
- ABERTURA DOS ENVELOPES: 30 de agosto de 2019 às 09h00
A presente licitação será regida por seu respectivo edital, pelos dispositivos das Leis
Federais Lei 8.666/1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser
apreciados e fornecidos aos interessados mediante cópias impressas ou cópias em
mídia digital (pen-drive, CD, desde que fornecido pelo licitante) no horário das 08h00
às 12h00 e 13h30 às 17h30 na Avenida Hermes Vissoto, 810, no telefone (44) 36658000 e no site www.icaraima.pr.gov.br, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 19 dias do mês
de julho de 2019.
João Gilson Prado
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PORTARIA Nº 1.298/2019
Altera a Portaria n.º 016 de 08 de janeiro de 2018, que nomeou o servidor PEDRO
HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERADO a implantação da nova Estrutura Administrativa do Poder Executivo
do Município de Umuarama, de que trata a Lei Complementar nº 461, de 02 de julho
de 2019;
R E S O L V E:
Art. 1º. Alterar a Portaria n.º 016 de 08 de janeiro de 2018, que nomeou PEDRO
HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Nomear PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA, matrícula 1002980,
portador da Cédula de Identidade RG. n.º 10.587.836-2-SESP-PR, inscrito no CPF n.º
100.178.029-97, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial III, símbolo
CC-5, lotado na Secretaria Municipal de Comunicação Social, com ônus para a mesma,
a partir de 03 de julho de 2019.
Art. 2º. Conceder ao ora nomeado, o percentual de 90,00% (noventa por cento) sobre
o símbolo CC-5, a contar de 03 de julho de 2019, a título de Representação, ficando
revogada a
PORTARIA Nº 017 de 08 de janeiro de 2018.”
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, 10 de julho de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
EVERALDO MARCOS NAVARRO
Secretario Municipal de Administração
Designado
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 1.299/2019
Altera a Portaria n.º 018 de 08 de janeiro de 2018, que nomeou a servidora TALITA
MINHONI FERNANDES.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERADO a implantação da nova Estrutura Administrativa do Poder Executivo
do Município de Umuarama, de que trata a Lei Complementar nº 461, de 02 de julho
de 2019;
R E S O L V E:
Art. 1º. Alterar a Portaria n.º 018 de 08 de janeiro de 2018, que nomeou TALITA
MINHONI FERNANDES, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Nomear TALITA MINHONI FERNANDES, matrícula 1002970, portadora da
Cédula de Identidade RG. n.º 10.250.089-0-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 062.247.51935, para ocupar o cargo em comissão de Assessora Especial III, símbolo CC-5, lotada
na Secretaria Municipal de Comunicação Social, com ônus para a mesma, a partir de
03 de julho de 2019.
Art. 2º. Conceder ao ora nomeado, o percentual de 90,00% (noventa por cento) sobre
o símbolo CC-5, a contar de 03 de julho de 2019, a título de Representação, ficando
revogada a
PORTARIA Nº 017 de 08 de janeiro de 2018.”
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, 10 de julho de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
EVERALDO MARCOS NAVARRO
Secretario Municipal de Administração
Designado
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 1.300/2019
Altera a Portaria n.º 188 de 31 de janeiro de 2019, que nomeou a servidora JESSICA
DOS SANTOS DE OLIVEIRA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERADO a implantação da nova Estrutura Administrativa do Poder Executivo
do Município de Umuarama, de que trata a Lei Complementar nº 461, de 02 de julho
de 2019;
R E S O L V E:
Art. 1º. Alterar a Portaria n.º 188 de 31 de janeiro de 2019, que nomeou JESSICA DOS
SANTOS DE OLIVEIRA, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Nomear JESSICA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, matrícula 1005380,
portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 13.090.719-9-SESP-PR, inscrita no CPF n.º
099.524.349-28, para ocupar o cargo em comissão de Assessora Especial III, símbolo
CC-5, lotada na Secretaria Municipal de Comunicação Social, com ônus para a mesma,
a partir de 03 de julho de 2019.
Art. 2º. Conceder ao ora nomeado, o percentual de 90,00% (noventa por cento) sobre
o símbolo CC-5, a contar de 03 de julho de 2019, a título de Representação, ficando
revogada a
PORTARIA Nº 017 de 08 de janeiro de 2018.”
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, 10 de julho de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
EVERALDO MARCOS NAVARRO
Secretario Municipal de Administração
Designado
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 1.330/2019
Altera a Portaria n.º 3.449 de 16 de novembro de 2018, que nomeou a servidora ALANA
CAROLINE PAINTNER.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERADO a implantação da nova Estrutura Administrativa do Poder Executivo
do Município de Umuarama, de que trata a Lei Complementar nº 461, de 02 de julho
de 2019; R E S O L V E: Art. 1º. Alterar a Portaria n.º 3.449 de 16 de novembro de
2018, que nomeou ALANA CAROLINE PAINTNER, passando a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º. Nomear ALANA CAROLINE PAINTNER, matrícula 1005210, portadora da
Cédula de Identidade RG. n.º 12.481.348-4-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 098.865.92982, para ocupar o cargo em comissão de Assessora Especial II, símbolo CC-4, lotada
na Secretaria Municipal de Administração, com ônus para a mesma, a partir de 03 de
julho de 2019.
Art. 2º. Conceder à ora nomeada, o percentual de 63,30% (sessenta e seis vírgula
trinta por cento) sobre o símbolo CC-4, a contar de 03 de julho de 2019, a título de
Representação.”
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, 10 de julho de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
EVERALDO MARCOS NAVARRO
Secretario Municipal de Administração
Designado
PORTARIA Nº 1.370/2019
Altera a Portaria n.º 1.345 de 03 de maio de 2018, que nomeou o servidor RENATO
CAOBIANCO DOS SANTOS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERADO a implantação da nova Estrutura Administrativa do Poder Executivo
do Município de Umuarama, de que trata a Lei Complementar nº 461, de 02 de julho
de 2019;
R E S O L V E: Art. 1º. Alterar a Portaria n.º 1.345 de 03 de maio de 2018, que nomeou
RENATO CAOBIANCO DOS SANTOS, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Nomear RENATO CAOBIANCO DOS SANTOS, matrícula 1004160,
portador da Cédula de Identidade RG. n.º 10.017.249-6-SSP-PR, inscrito no CPF n.º
099.654.639-13, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial I, símbolo CC3, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e
Habitação, com ônus para a mesma, a partir de 03 de julho de 2019.
Art. 2º. Conceder ao ora nomeado, o percentual de 100% (oitenta e sete por cento)
sobre o símbolo CC-3, a contar de 03 de julho de 2019, a título de Representação.”
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, 10 de julho de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
EVERALDO MARCOS NAVARRO
Secretario Municipal de Administração
Designado
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 1.412/2019
Altera a Portaria n.º 932 de 11 de maio de 2017, que nomeou a servidora SHARON
KARLA LUDERS MEZA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERADO a implantação da nova Estrutura Administrativa do Poder Executivo
do Município de Umuarama, de que trata a Lei Complementar nº 461, de 02 de julho
de 2019, R E S O L V E: Art. 1º. Alterar a Portaria n.º 932 de 11 de maio de 2017,
que nomeou SHARON KARLA LUDERS MEZA, passando a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 1.º Nomear SHARON KARLA LUDERS MEZA, matrícula 1002351,
portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 3.548.056-0-SESP-PR, inscrita no CPF n.º
007.098.859-54, para ocupar o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Produção
Animal, símbolo CC-2, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente,
com ônus para a mesma, a partir de 03 de julho de 2019.
Art. 2.º Conceder ao ora nomeada, o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre
o símbolo CC-2, a contar de 03 de julho de 2019, a título de Representação, ficando
revogada a
PORTARIA Nº 1.704 de 28 de maio de 2018”.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, 10 de julho de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
EVERALDO MARCOS NAVARRO
Secretario Municipal de Administração
Designado
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 1.465/2019
Designar a servidora DIANÊS MARIA PIFFER.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERADO a implantação da nova Estrutura Administrativa do Poder Executivo
do Município de Umuarama, de que trata a Lei Complementar nº 461, de 02 de julho de
2019, R E S O L V E: “Art. 1.º Designar a servidora DIANÊS MARIA PIFFER, matrícula
483211, portadora da Cédula da Identidade RG n° 2.132.963-SSP-SC, inscrita no
CPF n° 773.839.589-34, nomeada em 03 de fevereiro de 1992, ocupante do cargo de
carreira de Guarda Municipal - Inspetora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria
Municipal de Defesa Social, para responder pelo cargo em comissão de Diretora
de Trânsito, símbolo CC-1, na Secretaria Municipal de Defesa Social, percebendo
Gratificação por Função - GF-04, no percentual de 97,16% (noventa e sete vírgula
dezesseis por cento), a partir de 03 de julho de 2019, ficando revogadas as Portarias n°
015 de 02 de janeiro de 2017 e 045 de 05 de janeiro de 2017”.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, 10 de julho de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
EVERALDO MARCOS NAVARRO
Secretario Municipal de Administração
Designado
PORTARIA Nº 1.601/2019
Conceder Gratificação por Função ao servidor REGINALDO APARECIDO LOPES.
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 REGINALDO APARECIDO LOPES,
matricula 724513, portador da Cédula da Identidade RG n.º 6.081.992-0-SSP-PR,
inscrito no CPF n.º 260.388.888-96, nomeado em 16 de março de 2010, para ocupar o
cargo de carreira de Carpinteiro, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal
de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação, Gratificação por
Função – GF-01, no percentual de 67% (sessenta e sete por cento), a partir de 01 de
julho de 2019, ficando revogada a
PORTARIA Nº 1.703 de 28 de maio de 2018.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, 19 de julho de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
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Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA

Estado do Paraná
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 111/2018
MODALIDADE DISPENSA POR LIMITE Nº 049/2019.
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 049/2019 DE 25 de
junho de 2019
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA
– PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante
denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 –
Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal o Exmo. Sr. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º 1.489.320
SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente na Avenida Gralha Azul, 487, na
cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa:
ALTERNATIVA CALÇADOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 07.212.796/0001-95,
neste ato representada pelo Danilo Dare da Silva, portador do RG nº 97994901 e do
CPF nº. 077.719.219-57, residente na AV. 7 DE SETEMBRO, na cidade de ALTONIA
PR, Estado do Paraná, resolve firmar o presente Contrato de Fornecimento para
entrega do objeto da Licitação na Modalidade DISPENSA POR LIMITE nº. 049/2019,
mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
O presente Contrato de Fornecimento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAPARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS) PARA
USO DA ESCOLINHA DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO DIRIGIDAS PELA
DIVISÃO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE ALTONIA, COM RECUROS DA LEI
PELÉ, a seguir descritos:
LoteQuant.DescriçãoV. UNITÁRIOTOTAL
110BOLA DE FUTSAL MAX 200 - PENALTY180,001.800,00
113BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 3 - PENALTY 80,001.040,00
CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente contrato de fornecimento é de natureza civil, não cabendo outra forma de
interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e
fundamentado na licitação sob a modalidade DISPENSA POR LIMITE nº 049/2019,
vencido pela contratada.
Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso
em tela.
Parágrafo Único: A CONTRATADA se obriga a permitir livre acesso dos servidores do
órgão Concedente, bem como dos órgãos de Controle, aos documentos e registros
contábeis da CONTRATADA, na forma do Art. 44 da Portaria Interministerial nº
127/2008 de 29 de Maio de 2008.
DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
2.4.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução
do objeto contratual.
2.4.1.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a)“Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no
processo de licitação ou na execução de contrato;
b)“Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c)“Prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d)“Prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) “Prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral,
com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista
acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o
organismo financeiro multilateral promover inspeção.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa ALTERNATIVA CALÇADOS LTDA e de R$
2.840,00 (dois mil oitocentos e quarenta reais).
CLÁUSULA QUARTA : VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, com início em 25 de junho
de 2019 e término em 24 de outubro de 2019, podendo ser prorrogado por até igual
período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.
CLÁUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de
Altônia, após Homologação, e entrega total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as
especificações detalhadas que acompanham os produtos, bem como deverá
constar na Nota Fiscal, o tipo e o número da Licitação. Ex: “Dispensa por Limite
Nº049/2019”.
Os pagamentos serão efetuados Em até 30 (trinta) dias após a conclusão do Objeto,
de acordo com o sub-item 16.1 do edital.
Para o recebimento dos produtos entregues o contratado deverá apresentar as
seguintes certidões: Certidão Negativa do INSS demonstrando situação regular
no cumprimenta dos encargos sociais instituídos por Lei e Certidão Negativa do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. CND Municipal, Estadual,
Federal.
CLÁUSULA SEXTA: CONDIÇÕES PARA ENTREGA
Os produtos referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante
solicitação do órgão responsável, em até 15 DIAS, no Município de Altônia – PR.
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Rejeitará no todo ou em parte os produtos que
estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no Edital
Correrá por conta da contratada as despesas e custos como embalagem, seguros,
tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto.
Havendo rejeição na entrega dos Produtos, no todo ou em parte, a contratada deverá
refazê-los no prazo estabelecido pelo Departamento de Compras, observando as
condições estabelecidas para a apresentação.
CLÁUSULA SÉTIMA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente
licitação serão recursos oriundos da Fonte: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO –
DIVISÃO DE ESPORTES – 05.003.278120013.2.067.3390.30 – MATERIAL DE
CONSUMO
CLÁUSULA OITAVA: SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá garantida a
prévia defesa aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a)advertência;
b) multa, de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor contratual nos casos
de descumprimento das obrigações contratuais por dia de atraso na prestação dos
serviços.
c)suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
d)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade.
Parágrafo Primeiro: Aplicada multa, a Secretaria descontará do primeiro pagamento
que fizer ao contratado, após sua imposição.
Parágrafo Segundo: A multa prevista nesta cláusula, não tem caráter compensatório,
porém moratório, e consequentemente o pagamento dela não exime o contratado
de reparação dos eventuais danos, perda ou prejuízos que seu ato punível venha
acarretar ao Município de Altônia.
Parágrafo Terceiro: Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, o
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, poderá aplicar à contratada as sanções
previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e multa correspondente a 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO
À parte que pretender rescindir o presente Contrato antes de atingir o prazo
estabelecido na Cláusula Quarta deste instrumento, deverá fazê-lo mediante aviso
prévio por escrito de no mínimo trinta dias.
1 - Constituem motivo para rescisão do contrato:
a)O não cumprimento das cláusulas contratuais;
b)O cumprimento irregular das cláusulas contratuais;
c)Atraso injustificado no início das entrega dos Produtos;
d)Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinada o (a) contratante e exaradas no processo administrativo que se refere
o contrato;
e)A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva a execução do contrato;
f)A rescisão do contrato poderá ser amigável por acordo entre as partes, consoante o
que preceitua o art. 79, inc. II Lei Federal n 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
a) assegurar o fornecimento do objeto, cumprindo fielmente a forma disposta no
Edital e demais documentos pertinentes;
b) cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, social e tributário de sua
responsabilidade, incidentes sobre o objeto deste contrato;
c) fornecer os respectivos termos ou declaração de garantia;
d) garantir quando assim couber, a qualidade equipamento contra defeitos mecânicos
e oferecer Treinamento(s) para operação do sistema (se necessário), pelo período
mínimo de 12 (doze) meses;
e) durante o prazo de garantia de 12 (doze) meses, caso não seja possível
a solução do problema no próprio local onde se encontre o equipamento e
havendo a necessidade de transporte para oficina própria da proponente, fica sob
responsabilidade da Contratada todo ônus com transporte, locomoção, alimentação,
hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do
problema;
f) após o período de garantia de 12 (doze) meses a Contratada fica obrigada, às
expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar
Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná ou apresentar
termo de compromisso, assinado pelo fabricante, o responsável pela Assistência
Técnica.
g) assegurar durante o período da garantia de 12 (doze) meses, às suas expensas,
e após a garantia, pelo prazo mínimo 60 (sessenta) meses, às expensas do
CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos de toda e qualquer peça
que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou
imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de
aplicação da penalidade prevista na cláusula décima primeira, alínea “b”;
h) manter as condições de habilitação,
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declaram as partes terem plena ciência de seu conteúdo
e do Edital de Pregão Presencial nº. 049/2019.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
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.
Altônia-PR., 25 de junho de 2019
CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
ALTERNATIVA CALÇADOS LTDA
DANILO DARE DA SILVA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA

Estado do Paraná
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2019
MODALIDADE DISPENSA POR LIMITE Nº 050/2019.
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 050/2019 DE 26 de
junho de 2019
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA
– PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante
denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 –
Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal o Exmo. Sr. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º 1.489.320
SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente na Avenida Gralha Azul, 487, na cidade
de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: PR
PNEUS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 10.948.417/0001-34, neste ato representada
pelo PAULO SERGIO GEREVINI, portador (a) do RG nº 87681556, CPF nº.
068.930.509-50, residente na cidade de Umuarama, Estado do PR, resolve firmar
o presente Contrato de Prestação de serviços para entrega do objeto a Licitação na
Modalidade DISPENSA POR LIMITE nº. 050/2019, mediante cláusulas e condições
a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
O presente Contrato de Prestação de serviços tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PREESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE
ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, a seguir descritos:
LoteQuant.DescriçãoV. UNITÁRIOTOTAL
16,0RECAPAGEM PNEU 900X20 CONV. BOR.390,002.340,00
18,0RECAPAGEM DE PNEU 294/80/22,5 LISO560,004.480,00
CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente contrato de prestação de serviços é de natureza civil, não cabendo outra
forma de interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas
alterações, e fundamentado na licitação sob a modalidade DISPENSA POR LIMITE
nº 050/2019, vencido pela contratada.
Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso
em tela.
Parágrafo Único: A CONTRATADA se obriga a permitir livre acesso dos servidores do
órgão Concedente, bem como dos órgãos de Controle, aos documentos e registros
contábeis da CONTRATADA, na forma do Art. 44 da Portaria Interministerial nº
127/2008 de 29 de Maio de 2008.
DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
2.4.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução
do objeto contratual.
2.4.1.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a)“Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no
processo de licitação ou na execução de contrato;
b)“Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c)“Prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d)“Prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação
em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) “Prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral,
com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista
acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o
organismo financeiro multilateral promover inspeção.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa: PR PNEUS LTDA e de R$ 6.820,00 (seis
mil oitocentos e vinte reais).
CLÁUSULA QUARTA : VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência 04 (quatro) meses, com início em 26 de junho de
2019 e término em 25 de outubro de 2019, podendo ser prorrogado por até igual
período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.
CLÁUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de
Altônia, após Homologação, e entrega total dos Serviços, a Nota Fiscal, com as
especificações detalhadas que acompanham os serviços, bem como deverá
constar na Nota Fiscal, o tipo e o número da Licitação. Ex: “Dispensa por Limite
Nº050/2019”.
Os pagamentos serão efetuados Em até 30 (trinta) dias após a conclusão do Objeto,
de acordo com o sub-item 16.1 do edital.
Para o recebimento dos serviços entregues o contratado deverá apresentar as
seguintes certidões: Certidão Negativa do INSS demonstrando situação regular
no cumprimenta dos encargos sociais instituídos por Lei e Certidão Negativa do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. CND Municipal, Estadual,
Federal.
CLÁUSULA SEXTA: CONDIÇÕES PARAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante
solicitação do órgão responsável, em até 15 DIAS, no Município de Altônia – PR.
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Rejeitará no todo ou em parte os serviços que
estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no Edital
Correrá por conta da contratada as despesas e custos como embalagem, seguros,
tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o prestação de serviços do objeto.
Havendo rejeição na entrega dos Serviços, no todo ou em parte, a contratada deverá
refazê-los no prazo estabelecido pelo Departamento de Compras, observando as
condições estabelecidas para a apresentação.
CLÁUSULA SÉTIMA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente
licitação serão recursos oriundos da Fonte:
SECRETARIA D
EDUCAÇÃO
–
GABINETE
DO
SECRETARIO
–
05.001.123610005.023.3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
JURIDICA
CLÁUSULA OITAVA: SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá garantida a
prévia defesa aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a)advertência;
b) multa, de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor contratual nos casos
de descumprimento das obrigações contratuais por dia de atraso na prestação dos
serviços.
c)suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
d)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade.
Parágrafo Primeiro: Aplicada multa, a Secretaria descontará do primeiro pagamento
que fizer ao contratado, após sua imposição.
Parágrafo Segundo: A multa prevista nesta cláusula, não tem caráter compensatório,
porém moratório, e consequentemente o pagamento dela não exime o contratado
de reparação dos eventuais danos, perda ou prejuízos que seu ato punível venha
acarretar ao Município de Altônia.
Parágrafo Terceiro: Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, o
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, poderá aplicar à contratada as sanções
previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e multa correspondente a 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO
À parte que pretender rescindir o presente Contrato antes de atingir o prazo
estabelecido na Cláusula Quarta deste instrumento, deverá fazê-lo mediante aviso
prévio por escrito de no mínimo trinta dias.
1 - Constituem motivo para rescisão do contrato:
a)O não cumprimento das cláusulas contratuais;
b)O cumprimento irregular das cláusulas contratuais;
c)Atraso injustificado no início das entrega dos Serviços;
d)Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que
esta subordinada o (a) contratante e exaradas no processo administrativo que se
refere o contrato;
e)A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva a execução do contrato;
f)A rescisão do contrato poderá ser amigável por acordo entre as partes, consoante o
que preceitua o art. 79, inc. II Lei Federal n 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
a) assegurar o prestação de serviços do objeto, cumprindo fielmente a forma
disposta no Edital e demais documentos pertinentes;
b) cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, social e tributário de sua
responsabilidade, incidentes sobre o objeto deste contrato;
c) fornecer os respectivos termos ou declaração de garantia;
d) garantir quando assim couber, a qualidade equipamento contra defeitos
mecânicos e oferecer Treinamento(s) para operação do sistema (se necessário),
pelo período mínimo de 12 (doze) meses;
e) durante o prazo de garantia de 12 (doze) meses, caso não seja possível
a solução do problema no próprio local onde se encontre o equipamento e
havendo a necessidade de transporte para oficina própria da proponente, fica sob
responsabilidade da Contratada todo ônus com transporte, locomoção, alimentação,
hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução
do problema;
f) após o período de garantia de 12 (doze) meses a Contratada fica obrigada,
às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses,
disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná
ou apresentar termo de compromisso, assinado pelo fabricante, o responsável pela
Assistência Técnica.
g) assegurar durante o período da garantia de 12 (doze) meses, às suas expensas,
e após a garantia, pelo prazo mínimo 60 (sessenta) meses, às expensas do
CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos de toda e qualquer peça
que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou
imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de
aplicação da penalidade prevista na cláusula décima primeira, alínea “b”;
h) manter as condições de habilitação,
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declaram as partes terem plena ciência de seu conteúdo
e do Edital de Pregão Presencial nº. 050/2019.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
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.
Altônia-PR., 26 de junho de 2019
......................................................................................
CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
..........................................................................................
PR PNEUS LTDA
PAULO SERGIO GEREVINI
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
______________________________________________
_________________
____________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – COMDI
DO
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ
ENDEREÇO
RUA PARANA N.º 327-B – SALA 07 – FONE: (44) 3653-122 RAMAL 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE Cafezal do Sul

Estado do Paraná
DECRETO N° 114/2019, DE 19 DE JULHO DE 2019
SÚMULA: DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO MEMBRO SUPLENTE DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o estabelecido na Lei 8.666/93 de 21/06/93 e
suas alterações,
DECRETA:
Art. 1º - Substitui membro suplente da Comissão Permanente de Licitação, nomeada
pelo Decreto 001/2019, de 02/01/2019, conforme segue:
Membros Titulares:
Membro Suplementar:
HELOISA DUTRA DE OLIVEIRA – CPF Nº 093.892.729-98
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 19 dias do mês de julho
de 2019.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
São Jorge do Patrocínio, 19 de julho de 2019.
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 01/07/2019 a 19/07/2019
DATARECURSOVALOR
02/07a 19/07/2019FUNDEBR$- 162.192,74
02/07 a 19/07/2019SIMPLES NACIONALR$- 1.565,77
02/07 a 19/07/2019ICMSR$- 880.780,53
09/07/2019 FPM 1%R$- 393.284,89
10/07/2019FPMR$- 251.677,76
19/07/2019FPMR$- 90.629,45
19/07/2019ITRR$74,44
10/07/2019CIDR$- 2.794,05
17/07/2019RPMR$253,12
03/07/2019PAB FIXOR$- 13.953,33
03/07/2019ACSR$- 15.000,00
03/07/2019PAB VAVIAVELR$- 27.547,60
02/07/2019GESTÃO PLENAR$- 52.861,09
02/07/2019AÇÕES DE V. SANITARIAR$- 4.687,91
15/07/2019SALARIO EDUCAÇÃOR$- 16.554,56
15/07/2019MERENDA ESCOLARR$- 11.184,00
08/07/2019TRANSP. ESC. FEDERALR$- 2.919,67
16/07/2019EMENDA PARL. R$-150.000,00
15/07/2019HOSPSUSR$- 20.000,00
08/07/2019TRANSP. ESC. FEDERALR$- 6.896,90
JOSE CARLOS BARALDI
/Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 163/2019
Concede férias a servidora.
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 a servidora ERICA APARECIDA FELIPE DA SILVA
PEREIRA, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 8.194.308-7 SSP/PR,
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na
Secretaria de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/03/2018 à 28/02/2019,
com fruição em 15/07/2019 à 13/08/2019.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 17 dias do
mês de Julho de 2019.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO N.º 003/2019
SÚMULA: - APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL REFERENTE A DELIBERAÇÃO N.º 001/2017/
CEDI/FIPAR/PR – INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA – PERÍODO DE
DEZEMBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 DO
DE TUNEIRAS DO OESTE – EST. DO PARANÁ.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDI, do município de Tuneiras do
Oeste, Estado do Paraná, instituído pela Lei Municipal de n.º 100/2007, alterada pela nova Lei em vigência
de n.º 021 de 12 de outubro de 2017, no uso de suas atribuições conferidas pela mesma; e
Considerando que a Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 230 que “A família, a sociedade e o
Estado têm o dever de amparar a pessoa idosa, assegurando sua participação na comunidade, defendendo
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida.”;
Considerando o preconizado na Lei Federal n.º 8.842 de 04 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política
Nacional da Pessoa Idosa e assegura os direitos sociais e amplo amparo legal a pessoa idosa e estabelece
as condições para promover sua integração, autonomia e participação efetiva na sociedade;
Considerando o Estatuto do Idoso, instituído pela Lei Federal de n.º 10.741 de 1.º de Outubro de 2003,
destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, e
estabelece a Garantia da Proteção Integral e dos Direitos Fundamentais aos Idosos;e
Considerando a Lei Estadual nº 16.732 de 2010 que instituiu o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso, que
tem por finalidade a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a proporcionar o devido
suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações
voltados à pessoa idosa no âmbito do Estado do Paraná;
Considerando a Deliberação N.º 001/2017 DO Conselho Estadual dos Direitos do Idoso – CEDI/PR e o
Termo de Adesão, que tem como objeto a adesão do município de Tuneiras do Oeste – PR AO QUE
PREVÊ A Deliberação 001/2017 do CEDI-PR; e
Considerando a Deliberação da reunião ordinária do CMPI, realizada no dia 19 de Julho de 2019, conforme
a Ata de n.º 003/2019, realizada às 14h15mn com a presença da maioria de seus membros:
RESOLVE:
Art. 1.º - “Aprovar” a Prestação de Contas Parcial do Recurso Incentivo aos Direitos da Pessoa Idosa, do
co-financiamento Estadual em consonância com a Deliberação N° 001/2017/CEDI/FIPAR/PR, referente ao
período do mês de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018, apresentada pelo Órgão Gestor de
Assistência Social do município de Tuneiras do Oeste – PR a este Conselho Municipal da Pessoa
Idosa/CMPI, considerando o estabelecido no Plano de Ação.
Art. 2.º - Aprova neste ato também a Justificativa e o Plano de Providencia do Órgão Gestor que trata
das despesas do Recurso Financeiro do co-financiamento Estadual da Deliberação n.º 001/2017, não
executado, onde foram executados 25% aproximadamente do Recurso recebido e descritos na Aba do
Monitoramento da referida Prestação de Contas.

Art. 3.º - Manter a Deliberação deste CMPI, contida na Resolução de n.º 001 de 14 de Fevereiro de 2019,
que aprovou a Reprogramação do Recurso Financeiro/Superávit de competência financeira do
exercício 2017, do co-financiamento Estadual estabelecido na Deliberação n.º 001/2017/CEDI/FEAS-PR,
uma vez que o Município executou com recursos próprios e de outras Fontes o atendimento do público da
Terceira Idade/Pessoa Idosa, inseridos no SCFV/PSB.

Art. 4.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE – PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Tuneiras do Oeste, 19 de julho de 2019.

Maria da Conceição dos Santos
Presidente do CMPI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA

Estado do Paraná
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 129/2019
MODALIDADE DISPENSA POR LIMITE Nº 057/2019.
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 057/2019 DE 10 de
julho de 2019
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA
– PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante
denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 –
Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal o Exmo. Sr. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º 1.489.320
SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente na Avenida Gralha Azul, 487, na cidade
de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: WESLEY
ROBERTO ROSA04660107965, inscrito no CNPJ sob nº. 12.114.795/0001-48, neste
ato representada pelo SR. WESLEY ROBERTO ROSA, portador do RG nº 85969749
e do CPF nº. 046.601.079-65, residente na AVENIDA 07 DE SETEMBRO, na cidade
de ALTONIA, Estado do PR, resolve firmar o presente Contrato de Fornecimento
para entrega do objeto da Licitação na Modalidade DISPENSA POR LIMITE nº.
057/2019, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
O presente Contrato de Fornecimento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA (COLCHÕES) PARA
USO EM LEITOS DO HOSPITALMUNICIPAL, a seguir descritos:
LoteQuant.DescriçãoV. UNITÁRIOTOTAL
125COLCHÃO DE ESPUMA D 28291,007.275,00
125CAPA DE COLCHÃO EM NAPA95,002.375,00
150CAPA DE TRAVESSEIRO EM NAOA25,001.250,00
CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente contrato de fornecimento é de natureza civil, não cabendo outra forma de
interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e
fundamentado na licitação sob a modalidade DISPENSA POR LIMITE nº 057/2019,
vencido pela contratada.
Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso
em tela.
Parágrafo Único: A CONTRATADA se obriga a permitir livre acesso dos servidores do
órgão Concedente, bem como dos órgãos de Controle, aos documentos e registros
contábeis da CONTRATADA, na forma do Art. 44 da Portaria Interministerial nº
127/2008 de 29 de Maio de 2008.
DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
2.4.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução
do objeto contratual.
2.4.1.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a)“Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no
processo de licitação ou na execução de contrato;
b)“Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c)“Prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d)“Prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação
em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) “Prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral,
com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista
acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o
organismo financeiro multilateral promover inspeção.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa WESLEY ROBERTO ROSA04660107965
e de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais).
CLÁUSULA QUARTA : VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência, com início em 10 de julho de 2019 e término em
09 de novembro de 2019, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja
interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.
CLÁUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de
Altônia, após Homologação, e entrega total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as
especificações detalhadas que acompanham os produtos, bem como deverá
constar na Nota Fiscal, o tipo e o número da Licitação. Ex: “Dispensa por Limite
Nº057/2019”.
Os pagamentos serão efetuados Em até 30 (trinta) dias após a conclusão do Objeto,
de acordo com o sub-item 16.1 do edital.
Para o recebimento dos produtos entregues o contratado deverá apresentar as
seguintes certidões: Certidão Negativa do INSS demonstrando situação regular
no cumprimenta dos encargos sociais instituídos por Lei e Certidão Negativa do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. CND Municipal, Estadual,
Federal.
CLÁUSULA SEXTA: CONDIÇÕES PARA ENTREGA
Os produtos referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante
solicitação do órgão responsável, em até 15 DIAS, no Município de Altônia – PR.
A SECRETARIA DE SAUDE, Rejeitará no todo ou em parte os produtos que
estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no Edital
Correrá por conta da contratada as despesas e custos como embalagem, seguros,
tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto.
Havendo rejeição na entrega dos Produtos, no todo ou em parte, a contratada deverá
refazê-los no prazo estabelecido pelo Departamento de Compras, observando as
condições estabelecidas para a apresentação.
CLÁUSULA SÉTIMA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente
licitação serão recursos oriundos da Fonte:
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CLÁUSULA OITAVA: SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá garantida a
prévia defesa aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a)advertência;
b) multa, de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor contratual nos casos
de descumprimento das obrigações contratuais por dia de atraso na prestação dos
serviços.
c)suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
d)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade.
Parágrafo Primeiro: Aplicada multa, a Secretaria descontará do primeiro pagamento
que fizer ao contratado, após sua imposição.
Parágrafo Segundo: A multa prevista nesta cláusula, não tem caráter compensatório,
porém moratório, e consequentemente o pagamento dela não exime o contratado
de reparação dos eventuais danos, perda ou prejuízos que seu ato punível venha
acarretar ao Município de Altônia.
Parágrafo Terceiro: Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, o
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, poderá aplicar à contratada as sanções
previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e multa correspondente a 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO
À parte que pretender rescindir o presente Contrato antes de atingir o prazo
estabelecido na Cláusula Quarta deste instrumento, deverá fazê-lo mediante aviso
prévio por escrito de no mínimo trinta dias.
1 - Constituem motivo para rescisão do contrato:
a)O não cumprimento das cláusulas contratuais;
b)O cumprimento irregular das cláusulas contratuais;
c)Atraso injustificado no início das entrega dos Produtos;
d)Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que
esta subordinada o (a) contratante e exaradas no processo administrativo que se
refere o contrato;
e)A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva a execução do contrato;
f)A rescisão do contrato poderá ser amigável por acordo entre as partes, consoante o
que preceitua o art. 79, inc. II Lei Federal n 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
a) assegurar o fornecimento do objeto, cumprindo fielmente a forma disposta no
Edital e demais documentos pertinentes;
b) cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, social e tributário de sua
responsabilidade, incidentes sobre o objeto deste contrato;
c) fornecer os respectivos termos ou declaração de garantia;
d) garantir quando assim couber, a qualidade equipamento contra defeitos
mecânicos e oferecer Treinamento(s) para operação do sistema (se necessário),
pelo período mínimo de 12 (doze) meses;
e) durante o prazo de garantia de 12 (doze) meses, caso não seja possível
a solução do problema no próprio local onde se encontre o equipamento e
havendo a necessidade de transporte para oficina própria da proponente, fica sob
responsabilidade da Contratada todo ônus com transporte, locomoção, alimentação,
hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução
do problema;
f) após o período de garantia de 12 (doze) meses a Contratada fica obrigada,
às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses,
disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná
ou apresentar termo de compromisso, assinado pelo fabricante, o responsável pela
Assistência Técnica.
g) assegurar durante o período da garantia de 12 (doze) meses, às suas expensas,
e após a garantia, pelo prazo mínimo 60 (sessenta) meses, às expensas do
CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos de toda e qualquer peça
que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou
imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de
aplicação da penalidade prevista na cláusula décima primeira, alínea “b”;
h) manter as condições de habilitação,
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declaram as partes terem plena ciência de seu conteúdo
e do Edital de Pregão Presencial nº. 057/2019.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
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.
Altônia-PR., 10 de julho de 2019
......................................................................................
CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
..........................................................................................
WESLEY ROBERTO ROSA04660107965
WESLEY ROBERTO ROSA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
______________________________________________
_________________
____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 16/2019
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Maria José Batista da Silva
Objeto: Prestação de serviços na função de Agente Comunitário de Saúde, lotada na
Secretaria de Saúde de Douradina, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS,
aberto através do Edital n.º 26/2017.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-1.360,23-mensais
Vigência: 22/07/2019 até 21/11/2019 (04 meses)
PORTARIA N.º 302
De 19 de julho de 2019
NOMEIA A SRTA. MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA, PARA O CARGO TEMPORÁRIO
DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital
n.º 026/2017;
CONSIDERANDO o Edital n.º 032, de 12/09/2017– Homologação de Resultado e o
Edital n.º 32 de 15/07/2019 – Convocação da Candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Srta. MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA, inscrita no CPFN.º-052.814.429-45 e no RG-N.º4.882.837-0/SSP/PR, sob o Regime CLT, no
cargo temporário de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 horas
semanais, a contar de 22/07/2019.
CONCEDER, enquanto perdurar a função insalubre, Adicional de Insalubridade no
percentual de 20%-(vinte por cento) sobre o salário mínimo vigente no País.
A Secretaria de Saúde de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos,
providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente
portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos dezenove dias do mês de julho do
ano de dois mil e dezenove. (19/07/2019).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 17/2019
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Marlene Andrelina da Silva
Objeto: Prestação de serviços na função de Agente Comunitário de Saúde, lotada na
Secretaria de Saúde de Douradina, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS,
aberto através do Edital n.º 26/2017.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-1.360,23-mensais
Vigência: 22/07/2019 até 21/11/2019 (04 meses)
PORTARIA N.º 304
De 19 de julho de 2019
NOMEIA A SRA. MARLENE ANDRELINA DA SILVA, PARA O CARGO TEMPORÁRIO
DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital
n.º 026/2017;
CONSIDERANDO o Edital n.º 032, de 12/09/2017– Homologação de Resultado e o
Edital n.º 36 de 19/07/2019 – Convocação da Candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. MARLENE ANDRELINA DA SILVA, inscrita no CPFN.º-771.423.909-30 e no RG-N.º4.740.429-0/SSP/PR, sob o Regime CLT, no
cargo temporário de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 horas
semanais, a contar de 22/07/2019.
CONCEDER, enquanto perdurar a função insalubre, Adicional de Insalubridade no
percentual de 20%-(vinte por cento) sobre o salário mínimo vigente no País.
A Secretaria de Saúde de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos,
providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente
portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos dezenove dias do mês de julho do
ano de dois mil e dezenove. (19/07/2019).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA

Estado do Paraná
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 119/2019
MODALIDADE DISPENSA POR LIMITE Nº 053/2019.
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 053/2019 DE 27
de junho de 2019
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA
– PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante
denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815
– Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal o Exmo. Sr. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º
1.489.320 SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente na Avenida Gralha Azul,
487, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA
empresa: ACATARINA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob
nº. 26.343.421/0001-09, neste ato representada pelo CARLOS APARECIDO DE
OLIVEIRA, portador do RG nº 42873128 e do CPF nº. 575.534.329-20, residente
na cidade de Umuarama, Estado do PR, resolve firmar o presente Contrato de
Fornecimento para entrega do objeto da Licitação na Modalidade DISPENSA POR
LIMITE nº. 053/2019, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
O presente Contrato de Fornecimento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA, PARA USO NAS
DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, a seguir descritos:
LoteQuant.DescriçãoV. UNItT.TOTAL
150,0TRAVESSEIRO CLINICO EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN AZUL
ESCURO - EMBALAGEM: 60,0CM X 44,0CM X 15,0CM - PESO:0,684KG - NCM:
9404900022,001.100,00
150,0Toalha de banho (60 X 1,50 cm) 99% algodão, 1% poliéster26,001.300,00
150,0Manta-Composição 100% Poliéster não alérgico 80cm x 110cm. Cores
variadas.25,001.250,00
CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente contrato de fornecimento é de natureza civil, não cabendo outra forma de
interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e
fundamentado na licitação sob a modalidade DISPENSA POR LIMITE nº 053/2019,
vencido pela contratada.
Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso
em tela.
Parágrafo Único: A CONTRATADA se obriga a permitir livre acesso dos servidores do
órgão Concedente, bem como dos órgãos de Controle, aos documentos e registros
contábeis da CONTRATADA, na forma do Art. 44 da Portaria Interministerial nº
127/2008 de 29 de Maio de 2008.
DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
2.4.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução
do objeto contratual.
2.4.1.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a)“Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no
processo de licitação ou na execução de contrato;
b)“Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c)“Prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d)“Prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação
em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) “Prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral,
com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista
acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o
organismo financeiro multilateral promover inspeção.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa ACATARINA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA - ME e de R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais).
CLÁUSULA QUARTA : VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência, com início em 28 de junho de 2019 e término em
27 de outubro de 2019, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja
interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.
CLÁUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de
Altônia, após Homologação, e entrega total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as
especificações detalhadas que acompanham os produtos, bem como deverá
constar na Nota Fiscal, o tipo e o número da Licitação. Ex: “Dispensa por Limite
Nº053/2019”.
Os pagamentos serão efetuados Em até 30 (trinta) dias após a conclusão do Objeto,
de acordo com o sub-item 16.1 do edital.
Para o recebimento dos produtos entregues o contratado deverá apresentar as
seguintes certidões: Certidão Negativa do INSS demonstrando situação regular
no cumprimenta dos encargos sociais instituídos por Lei e Certidão Negativa do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. CND Municipal, Estadual,
Federal.
CLÁUSULA SEXTA: CONDIÇÕES PARA ENTREGA
Os produtos referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante
solicitação do órgão responsável, em até 15, no Município de Altônia – PR.
A SECRETARIA DE SAUDE, Rejeitará no todo ou em parte os produtos que
estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no Edital
Correrá por conta da contratada as despesas e custos como embalagem, seguros,
tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto.
Havendo rejeição na entrega dos Produtos, no todo ou em parte, a contratada deverá
refazê-los no prazo estabelecido pelo Departamento de Compras, observando as
condições estabelecidas para a apresentação.
CLÁUSULA SÉTIMA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente
licitação serão recursos oriundos da Fonte:
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CLÁUSULA OITAVA: SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá garantida a
prévia defesa aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a)advertência;
b) multa, de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor contratual nos casos
de descumprimento das obrigações contratuais por dia de atraso na prestação dos
serviços.
c)suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
d)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade.
Parágrafo Primeiro: Aplicada multa, a Secretaria descontará do primeiro pagamento
que fizer ao contratado, após sua imposição.
Parágrafo Segundo: A multa prevista nesta cláusula, não tem caráter compensatório,
porém moratório, e consequentemente o pagamento dela não exime o contratado
de reparação dos eventuais danos, perda ou prejuízos que seu ato punível venha
acarretar ao Município de Altônia.
Parágrafo Terceiro: Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, o
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, poderá aplicar à contratada as sanções
previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e multa correspondente a 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO
À parte que pretender rescindir o presente Contrato antes de atingir o prazo
estabelecido na Cláusula Quarta deste instrumento, deverá fazê-lo mediante aviso
prévio por escrito de no mínimo trinta dias.
1 - Constituem motivo para rescisão do contrato:
a)O não cumprimento das cláusulas contratuais;
b)O cumprimento irregular das cláusulas contratuais;
c)Atraso injustificado no início das entrega dos Produtos;
d)Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que
esta subordinada o (a) contratante e exaradas no processo administrativo que se
refere o contrato;
e)A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva a execução do contrato;
f)A rescisão do contrato poderá ser amigável por acordo entre as partes, consoante o
que preceitua o art. 79, inc. II Lei Federal n 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
a) assegurar o fornecimento do objeto, cumprindo fielmente a forma disposta no
Edital e demais documentos pertinentes;
b) cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, social e tributário de sua
responsabilidade, incidentes sobre o objeto deste contrato;
c) fornecer os respectivos termos ou declaração de garantia;
d) garantir quando assim couber, a qualidade equipamento contra defeitos
mecânicos e oferecer Treinamento(s) para operação do sistema (se necessário),
pelo período mínimo de 12 (doze) meses;
e) durante o prazo de garantia de 12 (doze) meses, caso não seja possível
a solução do problema no próprio local onde se encontre o equipamento e
havendo a necessidade de transporte para oficina própria da proponente, fica sob
responsabilidade da Contratada todo ônus com transporte, locomoção, alimentação,
hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução
do problema;
f) após o período de garantia de 12 (doze) meses a Contratada fica obrigada,
às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses,
disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná
ou apresentar termo de compromisso, assinado pelo fabricante, o responsável pela
Assistência Técnica.
g) assegurar durante o período da garantia de 12 (doze) meses, às suas expensas,
e após a garantia, pelo prazo mínimo 60 (sessenta) meses, às expensas do
CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos de toda e qualquer peça
que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou
imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de
aplicação da penalidade prevista na cláusula décima primeira, alínea “b”;
h) manter as condições de habilitação,
Parágrafo Único
Durante o prazo de garantia, 12 (doze) meses, caso não seja possível a solução do
problema no próprio local onde se encontre o equipamento e haja necessidade de
transporte para oficina própria da CONTRATADA, fica sob responsabilidade desta
todos os ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que
por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema.
Parágrafo Segundo:
Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar,
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do
contrato, com anuência expressa do PARANACIDADE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declaram as partes terem plena ciência de seu conteúdo
e do Edital de Pregão Presencial nº. 053/2019.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
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.
Altônia-PR., 28 de junho de 2019.
......................................................................................
CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
..........................................................................................
ACATARINA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME
CARLOS APARECIDO DE OLIVEIRA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
______________________________________________
_________________
____________________________

PREFEITURA DE São Jorge do Patrocínio

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 277/2019, de 19 de julho de 2019.
CONCEDE Férias 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. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da
República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do
Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor do Servidor Público Sr. SERGIO
ROBERTO, brasileiro, Portador do RG n°. 7.279.783-3 SSP/PR, ocupante do Cargo
de Provimento Efetivo de Servente Administrativo, Lotado na seguinte Funcional
Programática: Órgão: 04 – Secretaria da Fazenda; Unidade Orçamentária: 03 –
Departamento de Fiscalização; Atividade: 2.052 – Manutenção e Encargos do
Departamento de Fiscalização, correspondente a 20 (vinte) dias regulamentares,
inerentes ao período aquisitivo de 01/08/2018 à 31/07/2019, a serem concedidas
durante o período de 22/07/2019 a 10/08/2019 sem direito ao Abono Constitucional a
título de 1/3 de férias, visto que o pagamento ocorreu anteriormente na competência
de dezembro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal
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Publicaçõs legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO jORGE DO PATROCÍNIO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA Nº 137/2019
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE
DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/000163, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos
Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI,
brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF
nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira
dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do
Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de
CONTRATADA empresa: ADALTO LAZARIN, inscrita no CPF nº 489.572.32915, e RG n.º 3.644.770-2 SSP/PR., com sede à ESTRADA NORONHA LOTE,
nº 1010, CEP – 87.555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCÍNIO,
Estado do PR, Brasil, resolvem firmar o presente Contrato, firmado com
amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na
Licitação Modalidade de Dispensa por Justificativa nº 61/2019, Processo n°
100, data da homologação da licitação 11/07/19, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS
DE DIVERSOS SABORES, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSAS
PARA SER UTILIZADOS PELO CMEI PE. ERNESTO PEREIRA, CMEI ZAIRA
TILIACKI ORNELAS E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE MELO PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
Fundamentação Legal
O presente Contrato é de natureza civil, não cabendo outra forma de
interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações e fundamentado na Licitação modalidade de Dispensa por
Justificativa nº 61/2019.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 06 meses, tendo início em 19/07/2019
e término previsto para 19/01/2020, podendo ser prorrogado por até igual
período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-6.700,10(seis mil e setecentos reais e dez centavos), efetuados em conformidade
com os pré empenhos solicitados e pagos em até 30 (trinta) dias do mês
subsequente ao da entrega do(s) objeto(s) da licitação.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que
nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do
presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio-PR, 19 de julho de 2019.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA Nº 136/2019
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE
DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/000163, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos
Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI,
brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº
409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos
Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio,
Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA
empresa: ADELCIO LAZARIN, inscrita no CPF nº 857.674.179-20, e RG n.º
5.658.499-4 SSP/PR., com sede à ESTRADA NORONHA LOTE, nº 1010,
CEP – 87.555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, Estado
do PR, Brasil, resolvem firmar o presente Contrato, firmado com amparo
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação
Modalidade de Dispensa por Justificativa nº 60/2019, Processo n° 99, data
da homologação da licitação 11/07/19, mediante as cláusulas e condições a
seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS
DE DIVERSOS SABORES, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSAS
PARA SER UTILIZADOS PELO CMEI PE. ERNESTO PEREIRA, CMEI ZAIRA
TILIACKI ORNELAS E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE MELO PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
Fundamentação Legal
O presente Contrato é de natureza civil, não cabendo outra forma de
interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações e fundamentado na Licitação modalidade de Dispensa por
Justificativa nº 60/2019.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 06 meses, tendo início em 19/07/2019
e término previsto para 19/01/2020, podendo ser prorrogado por até igual
período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-7.410,50(sete mil quatrocentos e dez reais e cinquenta centavos), efetuados em
conformidade com os pré empenhos solicitados e pagos em até 30 (trinta)
dias do mês subsequente ao da entrega do(s) objeto(s) da licitação.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que
nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do
presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio-PR, 19 de julho de 2019.
EXTRATO CONTRATO DE COMPRA Nº 138/2019
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE
DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/000163, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos
Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI,
brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF
nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira
dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do
Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de
CONTRATADA empresa: BASILIO GRITZENCO JUNIOR, inscrita no CPF
nº 522.330.309-15 e RG. Nº 45156982 SSP/PR, residente e domiciliado à
ESTRADA SAO MATEUS, SÃO MATEUS - 87555-000 na cidade de SÃO
JORGE DO PATROCÍNIO, Estado do PR, Brasil, resolve firmar o presente
Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
e fundamentado na Licitação Modalidade de Dispensa por Justificativa
nº 62/2019, Processo n° 101, data da homologação da licitação 12/07/19,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
– Do Objeto
Constitui como objeto do presente a: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS
DE DIVERSOS SABORES, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSAS
PARA SER UTILIZADOS PELO CMEI PE. ERNESTO PEREIRA, CMEI ZAIRA
TILIACKI ORNELAS E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE MELO PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
Fundamentação Legal
O presente Contrato é de natureza civil, não cabendo outra forma de
interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações e fundamentado na Licitação modalidade de Dispensa por
Justificativa nº 62/2019.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 06 meses, tendo início em 19/07/2019
e término previsto para 19/01/2020, podendo ser prorrogado por até igual
período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-2.500,00(dois mil e quinhentos reais), efetuados em conformidade com os pré
empenhos solicitados e pagos em até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao
da entrega do(s) objeto(s) da licitação.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que
nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do
presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio-PR, 19 de julho de 2019.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA Nº 139/2019
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE
DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/000163, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos
Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI,
brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF
nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira
dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do
Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de
CONTRATADA empresa: LUIZ ANTONIO RODRIGUES, inscrita no CPF nº
369.768.659-34 e RG. nº 46858956 SSP/PR, com residente e domiciliado à
Rua Francisco Fernandes Morales, CEP - 87555-000 na cidade de SÃO
JORGE DO PATROCÍNIO, Estado do PR, Brasil, resolvem firmar o presente
Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
e fundamentado na Licitação Modalidade de Dispensa por Justificativa nº
63/2019, Processo n° 102, data da homologação da licitação 11/07/19,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS
DE DIVERSOS SABORES, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSAS
PARA SER UTILIZADOS PELO CMEI PE. ERNESTO PEREIRA, CMEI ZAIRA
TILIACKI ORNELAS E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE MELO PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
Fundamentação Legal
O presente Contrato é de natureza civil, não cabendo outra forma de
interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações e fundamentado na Licitação modalidade de Dispensa por
Justificativa nº 63/2019.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 06 meses, tendo início em 19/07/2019
e término previsto para 19/01/2020, podendo ser prorrogado por até igual
período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-3.001,75(três mil e um reais e setenta e cinco centavos), efetuados em conformidade
com os pré empenhos solicitados e pagos em até 30 (trinta) dias do mês
subsequente ao da entrega do(s) objeto(s) da licitação.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que
nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do
presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio-PR, 19 de julho de 2019.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA Nº 140/2019
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE
DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/000163, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos
Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI,
brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF
nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira
dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do
Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de
CONTRATADA empresa: MARIA APARECIDA DA CRUZ ZACZEWSKI,
inscrita no CPF nº 020.181.539-78 e RG. Nº 75280106 SSP/PR, residente
e domiciliado à ESTRADA SÃO MATEUS, SÃO MATEUS, CEP 87555-000
na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do PR, Brasil, resolve firmar
o presente Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Dispensa por
Justificativa nº 64/2019, Processo n° 103, data da homologação da licitação
11/07/19, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS
DE DIVERSOS SABORES, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSAS

PARA SER UTILIZADOS PELO CMEI PE. ERNESTO PEREIRA, CMEI ZAIRA
TILIACKI ORNELAS E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE MELO PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
Fundamentação Legal
O presente Contrato é de natureza civil, não cabendo outra forma de
interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações e fundamentado na Licitação modalidade de Dispensa por
Justificativa nº 64/2019.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 06 meses, tendo início em 19/07/2019
e término previsto para 19/01/2020, podendo ser prorrogado por até igual
período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-5.400,00(cinco mil e quatrocentos reais), efetuados em conformidade com os pré
empenhos solicitados e pagos em até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao
da entrega do(s) objeto(s) da licitação.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que
nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do
presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio-PR, 19 de julho de 2019.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA Nº 141/2019
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE
DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/000163, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos
Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI,
brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF
nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira
dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do
Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de
CONTRATADA empresa: VALDEMAR SCHICOVISK, inscrita no CPF nº
024.875.748-28 e RG. nº 14280855 SSP/PR, residente e domiciliado à
ESTRADA SÃO HENRIQUE, CEP - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE
DO PATROCÍNIO, Estado do PR, Brasil, resolvem firmar o presente
Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
e fundamentado na Licitação Modalidade de Dispensa por Justificativa nº
65/2019, Processo n° 104, data da homologação da licitação 11/07/19,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS
DE DIVERSOS SABORES, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSAS
PARA SER UTILIZADOS PELO CMEI PE. ERNESTO PEREIRA, CMEI ZAIRA
TILIACKI ORNELAS E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE MELO PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
Fundamentação Legal
O presente Contrato é de natureza civil, não cabendo outra forma de
interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações e fundamentado na Licitação modalidade de Dispensa por
Justificativa nº 65/2019.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 06 meses, tendo início em 19/07/2019
e término previsto para 19/01/2020, podendo ser prorrogado por até igual
período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-4.517,50(quatro mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos), efetuados em
conformidade com os pré empenhos solicitados e pagos em até 30 (trinta)
dias do mês subsequente ao da entrega do(s) objeto(s) da licitação.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que
nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do
presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio-PR, 19 de julho de 2019.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA Nº 142/2019
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE
DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/000163, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos
Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI,
brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº
409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos
Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio,
Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA
empresa: JOSE BATISTA PERES, inscrita no CPF nº 069.338.669-04 e RG.
nº 543902 SSP/PR, residente e domiciliado à ESTRADA SÃO HENRIQUE,
CEP - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, Estado do
PR, Brasil, resolvem firmar o presente Contrato, firmado com amparo da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação
Modalidade de Dispensa por Justificativa nº 66/2019, Processo n° 105, data
da homologação da licitação 11/07/19, mediante as cláusulas e condições a
seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS
DE DIVERSOS SABORES, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSAS
PARA SER UTILIZADOS PELO CMEI PE. ERNESTO PEREIRA, CMEI ZAIRA
TILIACKI ORNELAS E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE MELO PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
Fundamentação Legal
O presente Contrato é de natureza civil, não cabendo outra forma de
interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações e fundamentado na Licitação modalidade de Dispensa por
Justificativa nº 66/2019.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 06 meses, tendo início em 19/07/2019
e término previsto para 19/01/2020, podendo ser prorrogado por até igual
período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-3.450,00(três mil quatrocentos e cinquenta reais), efetuados em conformidade com os
pré empenhos solicitados e pagos em até 30 (trinta) dias do mês subsequente
ao da entrega do(s) objeto(s) da licitação.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que
nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do
presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio-PR, 19 de julho de 2019.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA Nº 143/2019
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE
DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/000163, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos
Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI,
brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF
nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira
dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do
Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de
CONTRATADA empresa: SONIA CRISTINA BORGES GUEDES, inscrita no
CPF nº 037.374.289-48 e RG. nº 381272680 SSP/PR, residente e domiciliado
à ROSALINA RIBEIRO, nº 28, Centro - 87555-000 na cidade de São Jorge do
Patrocínio, Estado do PR, Brasil, resolvem firmar o presente Contrato, firmado
com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado
na Licitação Modalidade de Dispensa por Justificativa nº 67/2019, Processo
n° 106, data da homologação da licitação 11/07/19, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS
DE DIVERSOS SABORES, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSAS
PARA SER UTILIZADOS PELO CMEI PE. ERNESTO PEREIRA, CMEI ZAIRA
TILIACKI ORNELAS E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE MELO PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
Fundamentação Legal
O presente Contrato é de natureza civil, não cabendo outra forma de
interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações e fundamentado na Licitação modalidade de Dispensa por
Justificativa nº 67/2019.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 06 meses, tendo início em 19/07/2019
e término previsto para 19/01/2020, podendo ser prorrogado por até igual
período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-2.610,50(dois mil seiscentos e dez reais e cinquenta centavos), efetuados em
conformidade com os pré empenhos solicitados e pagos em até 30 (trinta)
dias do mês subsequente ao da entrega do(s) objeto(s) da licitação.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que
nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do
presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio-PR, 19 de julho de 2019.
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA Nº 144/2019
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE
DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/000163, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos
Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI,
brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF
nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira
dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do
Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de
CONTRATADA empresa: LEANDRO A. ZACZEWSKI, inscrita no CPF nº
047.403.349-09 e RG. nº 91808730 SSP/PR, residente e domiciliado à
ESTRADA SÃO MATEUS, CEP - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO
PATROCÍ, Estado do PR, Brasil, resolvem firmar o presente Contrato, firmado
com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado
na Licitação Modalidade de Dispensa por Justificativa nº 68/2019, Processo
n° 107, data da homologação da licitação 11/07/19, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS
DE DIVERSOS SABORES, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSAS
PARA SER UTILIZADOS PELO CMEI PE. ERNESTO PEREIRA, CMEI ZAIRA
TILIACKI ORNELAS E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE MELO PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
Fundamentação Legal
O presente Contrato é de natureza civil, não cabendo outra forma de
interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações e fundamentado na Licitação modalidade de Dispensa por
Justificativa nº 68/2019.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 06 meses, tendo início em 19/07/2019
e término previsto para 19/01/2020, podendo ser prorrogado por até igual
período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-4.400,00(quatro mil e quatrocentos reais), efetuados em conformidade com os pré
empenhos solicitados e pagos em até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao
da entrega do(s) objeto(s) da licitação.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que
nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do
presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio-PR, 19 de julho de 2019.

leis@ilustrado.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEjARA

PORTARIA Nº 157, DE 19 DE JULHODE 2019
Prorroga Jornada em Regime Suplementar a professor.
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
comunicado da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, do dia 18 de julho de
2019,
RESOLVE:
Art. 1o Prorrogar as aulas suplementares, concedida aos servidores abaixo citados,
para o período de 13 de julho de 2019 a 13 de dezembro de 2019:
MatrículaServidorPortaria de Aula Suplementar
17485Cecília Imaculada Conceição Saullin AlvaroPortaria n.º 029/2019
0752Claudenice de Souza DiasPortaria n.º 031/2019
14478Cleuza Benedita BelloPortaria n.º 031/2019
89699Diva Aparecida Lousada Lopes TeixeiraPortaria n.º 031/2019
4774Edima Teodoro da SilvaPortaria n.º 029/2019
14451Eudis Silvério Ferreira PereiraPortaria n.º 029/2019
14540Gisleine Neile da Silva TeixeiraPortaria n.º 029/2019
91901Idalma Zanotto SerraPortaria n.º 030/2019
0760Izilda Aparecida Inácio SantosPortaria n.º 030/2019
8311Jucélia Elisete FaxinaPortaria n.º 030/2019
8168Lucélia Alves de Souza SilvaPortaria n.º 030/2019
89494Marta Thomé SpricigoPortaria n.º 031/2019
90735Mauro Sérgio Narcizo RodriguesPortaria n.º 026/2019
91111Murilo César de PaulaPortaria n.º 030/2019
1244Neusa Aparecida Nunes da SilvaPortaria n.º 028/2019
17256Rosangela Rodrigues da CunhaPortaria n.º 031/2019
6351Rosemari de SouzaPortaria n.º 027/2019
14494Rosilda da SilvaPortaria n.º 028/2019
6173Sandra Regina Gregório dos Santos BaravieraPortaria n.º 028/2019
91898Silmara Cristina de Lima CilloPortaria n.º 024/2019
14532Vânia Lúcia Barcelos MouraPortaria n.º 031/2019
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 19 de julho de 2019.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
CONTRATO DE TRABALHO – POR PRAZO DETERMINADO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS
LEI N.º 1965/2018 - EDITAL N. 001/2019 – CONTRATO N. 015/2019
INÍCIO: 02/05/2019 - TÉRMINO: 21/07/2019 – PRORROGAÇÃO: 13/12/2019
TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI, FAZEM DE UM LADO O
MUNICÍPIO DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, E, DE OUTRO LADO, A SRª.
SILVANA DE OLIVEIRA, COMO ABAIXO SE DECLARA:
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Trabalho por PRAZO
DETERMINADO, celebrado entre o MUNICÍPIO DE TAPEJARA, ESTADO DO
PARANÁ, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, representado pelo
seu Prefeito Municipal Sr. RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE, portador da CI/
RG n.º 8.533.720-3 – SSP/PR, e do CPF/MF nº 053.202.019-74, brasileiro, casado,
residente e domiciliado na Rua da Liberdade nº 139, nesta cidade de Tapejara/Pr.,
e SILVANA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, Professora, portadora da CI/RG nº
4.906.705-4 – SSP/PR, e CTPS nº 24349 Série 00057 - PR, residente e domiciliada
na Rua Presidente Castelo Branco n.º 634, na cidade de Cruzeiro do Oeste/Pr,
adiante denominado EMPREGADO, fica justo e contratado o seguinte: (TERMO
ADITIVO)
1) Fica prorrogado o presente contrato de trabalho com término em 13/12/2019, de
acordo com o Edital nº 001/2019, para atender as necessidades da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes, na Escola Municipal Ulysses da Silveira Guimarães,
no período vespertino, em substituição a Professora Angela Cristina Mançaneira
Regina – matrícula n.º 89702, que está em Licença sem Vencimentos.
2) Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas
vias, diante de 2 (duas) testemunhas, a tudo presentes.
EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, AOS
DEZENOVE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal
SILVANA DE OLIVEIRA
Empregado
TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Avenida Rio Branco, 3717 - CEP 87501-130 - fone: (44)3621-4141
Home-page: www.umuarama.pr.gov.br - email: licita@umuarama.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de Compra n° 198/2019
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: BERALDO ARTES GRÁFICA LTDA – ME
Objeto: Contratação de empresa, para o fornecimento parcelado de materiais
gráficos (folders) que serão utilizados pelas Secretarias, deste Município.
Valor Total: R$ 11.745,00 (onze mil setecentos e quarenta e cinco reais).
Vigência: 17/06/2019 a 17/06/2020.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão
Presencial n° 053/2019 - PMU, homologado pela Portaria n° 1.104/2019, em 14 de
junho de 2019, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 15 de junho de 2019,
edição nº. 11.585, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela
Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.
Contrato de Compra n° 212/2019
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: A. J. EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA – ME
Objeto: Contratação de empresa, para fornecimento parcelado de materiais elétricos,
para manutenção da Iluminação Pública, deste Município.
Valor Total: R$ 61.552,60 (sessenta e um mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais
e sessenta centavos).
Vigência: 03/07/2019 a 03/07/2020.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão
Presencial n° 046/2019 - PMU, homologado pela Portaria n° 1.237/2019, em 02 de
julho de 2019, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 03 de julho de 2019,
edição nº. 11.598, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela
Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.
Umuarama, 19 de Julho de 2019.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2019 – PMU

ACESF - ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS
E SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ADENDO I

Av. Gov. Parigot de Souza, s/nº – Centro – CEP 87503-460
Fone/fax: (44) 3622-5878 – E-mail: acesf@umuarama.pr.gov.br
UMUARAMA - PARANÁ

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA GERAL

RESUMO DE CONTRATOS

1 – Ficam alterados os descritivos dos itens 10,11,15,16,17,18,21 e 22.
ONDE SE LÊ:

Item
10

Descrição
PNEU 215/75R17.5 – Cota Principal
PNEU 215/75R17.5 – Cota Exclusiva para

11

ME e EPP.

15

PNEU 900 X 20 – Cota Principal
PNEU 900 X 20 – Cota Exclusiva para ME

16

e EPP

17

PNEU 275/80R22.5 – Cota Principal
PNEU 275/80R22.5 – Cota Exclusiva para

18

ME e EPP

21

PNEU 1000 X 20 – Cota Principal
PNEU 1000 X 20 –Cota Exclusiva para ME

22

e EPP.

Valor Unit.

Marca/

Unid

Qtde

(R$)

Modelo

UND

81

780,00

63.180,00

UND

27

780,00

21.060,00

UND

83

790,00

65.570,00

UND

27

790,00

21.330,00

UND

42

1.450,00

60.900,00

UND

14

1.450,00

20.300,00

Valor
Total(R$)

UND

83

1.120,00

92.960,00

UND

27

1.120,00

30.240,00

Contrato de Prestação de Serviços nº. 016/2019
Contratante: Acesf Administração de Cemitérios e Serviços Funerários
Contratada: A J FERREIRA PEDREIRO – ME
Objeto: Contratação de empresa, para prestação de serviços de montagem completa de
segundas gavetas, em quadras e lotes no interior do Cemitério de Umuarama-Pr.
Valor Total: R$ 11.000,00 (onze mil reais).
Vigência: 08/07/2019 a 08/01/2020.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com dispensa de licitação, nos termos do
art. 24, inciso II, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, com nova redação dada pela Lei 8.883 de
18 de junho de 1994, bem como demais alterações.

Umuarama, 19 de Julho de 2019.

Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Avenida Rio Branco, 3717 - CEP 87501-130 - fone: (44)3621-4141
Home-page: www.umuarama.pr.gov.br - email: licita@umuarama.pr.gov.br

ESTADO DO PARANÁ

Valor Unit.

Marca/

Descrição

Unid

Qtde

(R$)

Modelo

PNEU 215/75R17.5 - Cota Principal - Pneu

UND

81

780,00

63.180,00

UND

27

780,00

21.060,00

UND

83

790,00

65.570,00

UND

27

790,00

21.330,00

UND

42

1.450,00

60.900,00

UND

14

1.450,00

20.300,00

Item
10

15

ME e EPP - Pneu Liso: Uso Rodoviário
PNEU 900 X 20 – Cota Principal - Pneu
Liso
PNEU 900 X 20 – Cota Exclusiva para ME

16
17

e EPP - Pneu Liso
PNEU 275/80R22.5 – Cota Principal Pneu Liso: Uso Rodoviário
PNEU 275/80R22.5 – Cota Exclusiva para

18
21

ME e EPP - Pneu Liso: Uso Rodoviário
PNEU 1000 X 20 – Cota Principal - Pneu

e EPP - Pneu Liso

RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de Prestação de Serviços nº. 008/2019
Contratante: Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros – Funrebom.
Contratada: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
Objeto: Contratação de empresa, para instalação e configuração de plano de internet empresarial, para
atender as necessidades do Corpo de Bombeiros, deste Município.
Valor Total: R$ 3.097,80 (tres mil, noventa e sete reais e oitenta centavos).
Vigência: 18/06/2019 a 18/06/2020.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com dispensa de licitação, nos termos do art. 24,
inciso II, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, com nova redação dada pela Lei 8.883 de 18 de junho de
1994, bem como demais alterações.

Umuarama, 19 de Julho de 2019.

UND

83

1.120,00

92.960,00

UND

27

1.120,00

30.240,00

Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

Liso
PNEU 1000 X 20 –Cota Exclusiva para ME

22

Valor
Total(R$)

Liso: Uso Rodoviário
PNEU 215/75R17.5 – Cota Exclusiva para

11

FUNREBOM

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros
Prefeitura Municipal de Umuarama
Estado do Paraná

PASSA-SE A LER:

As demais especificações permanecem inalteradas.

MUNICÍPIO DE DOURADINA

Umuarama, 18 de julho de 2019.

CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração

RESUMO DE ADITIVO
Termo Aditivo n° 001/2019
Ref. Contrato de prestação de serviços n° 052/2017
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: ALMEIDA & LAVERDE LTDA-ME
Objeto: Fica aditado o contrato de prestação de serviços n.º 052/2017, prorrogandose o prazo pactuado na cláusula décima quarta, passando o término para 01 de
maio de 2020.
Termo Aditivo n° 001/2019
Ref. Contrato de prestação de serviços n° 062/2015
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: L.E. SCHIAVON-ME
Objeto: Fica aditado o contrato de prestação de serviços n.º 062/2015, prorrogandose o prazo pactuado na cláusula décima quarta, passando o término para 01 de
julho de 2020.
Umuarama, 19 de julho de 2019.
NILSON MANDUCA
Coordenador

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE
SAÚDE
Reajuste de valor da tabela CISA, aprovado em assembleia realizada no dia 28 de
junho de 2019
TABELA 01 - PROCEDIMENTOS PARA INCLUSÃO - CREDENCIAMENTO
PROCEDIMENTO
VALOR CISA
ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA POR MÉDICO COM TÍTULO EM RADIOLOGIA:
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIORR$ 80,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTALR$ 80,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIOR$ 80,00
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTALR$ 80,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMASR$ 80,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA TRANSABDOMINALR$ 80,00
ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICAR$ 80,00
ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA GINECOLÓGICAR$ 80,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINALR$ 80,00
ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS CORONÁRIASR$1.000,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍACAR$ 1.000,00
TABELA 02 – REAJUSTE CONSULTAS E EXAMES/PROCEDIMENTOS
DESCRIÇÃOVALOR CISA
COLONOSCOPIA PEDIÁTRICAR$ 450,00
ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER ADULTOR$ 110,00
ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER INFANTILR$ 110,00
CONSULTA DE PSIQUIATRIA CAPSR$ 242,03
LENTE ESCLERAL E COSMÉTICA CONFECCIONADA EM ACRÍLICO SOB
MEDIDAR$ 1.533,33
PRÓTESE OCULAR CONFECCIONADA EM ACRÍLICO SOB MEDIDAR$ 1.460,00
Umuarama, 15 de Julho de 2019.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
NILSON MANDUCA
Presidente
Coordenador
Presidente
Coordenador

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
FUNDAMENTAÇÃO:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 77/2019
DISPENSA Nº. 34/2019
Base legal – Art. 24, inciso II, da Lei 8.666 de 21/06/93.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços fotográficos para confecção de quadro com moldura, de
foto aérea atualizada do Município de Douradina, Estado do Paraná.
Contrato de Compra e Venda nº. 077/2019
ID: nº. 1911
Data do Contrato 19/07/2019
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR, com sede à Avenida Barão do Rio Branco 767,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 78.200.110/0001-94, neste ato representado pelo
Senhor João Jorge Sossai, Prefeito Municipal, abaixo assinado, em pleno exercício
de suas funções.
CONTRATADA:
MOLDURAS NOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-ME, com sede na Rua
Itaipu, nº 155, Jardim Santa Clara, CEP. 87.035-320, na Cidade de Maringá, Estado
do Paraná, CNPJ sob nº. 80.283.377/0001-34, por ter apresentado o menor preço no
valor de R$-2.500,00(dois mil, quinhentos reais)
Prazo de vigência: 120(cento e vinte) dias
Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois
mil e dezenove (19/07/2019).
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

AVISO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ª R.S., torna
público que se encontra aberta, nesta unidade, para conhecimento a quem possa
interessar, LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA PRESENCIAL,
para o seguinte.
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de 01 (um) profissional
técnico em imobilização ortopédica, para prestação de serviços ao CISA, no
ambulatório de ortopedia, conforme especificações constantes do folheto descritivo
que integra este Edital como Anexo I. Será declarada vencedora do certame a
empresa que apresentar o menor preço.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA ABERTURA: 01/08/2019 – HORÁRIO: 09:00 HORAS
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e o Ato Administrativo n.º
050/2009.
Serão fornecidas cópias do inteiro teor do presente edital e de seus anexos aos
licitantes que solicitarem na divisão de licitação e contratos do CISA, mediante o
pagamento do custo total de cópias, fixado em R$ 10,00 (dez reais) comprovado
por meio de depósito bancário na conta corrente nº. 2236-0 – Agência 0570 – Caixa
Econômica Federal, Umuarama – PR, ou gratuitamente por meio da tecnologia da
informática quando possível.
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE
LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA ANGELO MOREIRA DA FONSECA,
866, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE N.º (44) 3623-2728
- RAMAL 7721.
UMUARAMA, 19 DE JULHO DE 2019.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente
NILSON MANDUCA
Coordenador

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2019 - INEXIGIBILIDADE
Ratifico o ato por mim praticado, na contratação da empresa TATIANA DA SILVA
SERENO – CLINICA MEDICA LTDA, para prestação de serviços de plantões
médicos de urgência e emergência, presenciais para os municípios consorciados
ao Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA Amerios 12ª R.S., conforme edital
de chamamento público nº 007/2019 - Credenciamento de Serviços de Saúde, com
valores constantes na tabela CISA, com inexigibilidade de licitação.
DESPACHO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº
051/2019 anexo. Em 19 de julho de 2019.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente

