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ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - A UEM acaba de ins-

talar uma estação meteorológica no campus-fazenda em
Umuarama. Isso vai ajuda os agropecuaristas. Página A4

Instituto Federal mostra
a relevância das mais de 60
pesquisas em Umuarama

UMUARAMA RETOMA ESCOLA

- A construção da
Escola de Tempo Integral de Umuarama, que ficou longo
período sem obras, volta a ser construída na zona 6. Pág. B1
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Exércitos faz Desintoxicação
operações em digital cresce.
Umuarama e Jovens mudam
na região
a rede social
Página A6
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Uma verdadeira cidade de pesquisas. Assim é o Instituto Federal do Paraná (IFPR), campus de Umuarama.
Unidade tem cerca de mil alunos e uma boa estrutura, muito embora a ampliação é sempre necessária. Agora,
o temor é pelo corte de verbas anunciado pelo Governo Federal. Oxalá não atinja Umuarama. Página A5
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Bolsonaro comemora entrada
de empresa aérea europeia
no Brasil
O presidente Jair Bolsonaro retuitou neste sábado
(18) um post do ministro da Infraestrutura, Tarcísio
Gomes de Freitas. No texto, o ministro comemora a
chegada do Grupo Globalia, da AirEuropa, ao Brasil.
“Importante destacar que será a primeira empresa a
operar no mercado brasileiro por causa da MP [863/18]
que abriu capital estrangeiro em empresas nacionais.
Obtendo outorga, ela vai contratar pilotos e tripulação
brasileira, gerando empregos, concorrência no setor e
novos investimentos no país”, disse. Com a Avianca em
recuperação judicial, a entrada de novas empresas tem
sido defendida pelo governo como fundamental para o
reequilíbrio de oferta de voos e para reduzir o preço
das passagens.

Gestão Toffoli reduziu custos
em 36%, afirma Tribunal
Brasília, (AE) - A Secretaria de Comunicação Social
do Supremo Tribunal Federal (STF) informou que
a gestão do presidente Dias Toffoli tem adotado um
conjunto de medidas para reduzir gastos e otimizar
a prestação de serviços, por meio de renegociações e
mudanças de contratos, com economia de até 36% sobre
valores iniciais. De acordo com o tribunal, as despesas
do Supremo são definidas em conformidade com “o
planejamento estratégico” da Corte. Sobre as mudanças
nas instalações da TV Justiça e Rádio Justiça, o STF
alegou que “como o projeto de transição não foi concluído, não é possível apontar valores globais para essa
operação, para a qual ainda não foi realizada nenhuma
licitação”. A Aeronáutica, por sua vez, informou que o
valor exato da obra só poderá ser determinado após
a conclusão do projeto, ainda em fase de elaboração.
De acordo com a assessoria do Supremo, a troca no
sistema de telefonia permitirá a economia anual de
R$ 100 mil. Serão substituídos 1.250 aparelhos (de um
total de 2.400) que foram comprados em 2010, “para
os quais já não há mais possibilidade de atualização
tecnológica e nem de reparos técnicos, por conta da
indisponibilidade de peças e de sistemas”.

CGU quer enviar novo projeto
para regulamentar trabalho
do lobista
Londres, (AE) - O ministro da Controladoria-Geral
da União, Wagner Rosário, quer mandar para o Congresso um projeto de Lei sobre a regulamentação da
atividade de lobista mais detalhado do que o texto que
já tramita pelo Legislativo. Nos últimos dois meses, esse
documento foi colocado em caráter de urgência, mas
ainda não foi votado.
A proposta do ministro já foi enviada para a Casa
Civil e, segundo Rosário, foi bem recebida. “Vamos
organizar o governo para fazer um projeto único”,
disse a jornalistas após participar do Brazil Forum
UK realizado em Londres por estudantes brasileiros.
Rosário argumentou que a proposta que já está com
os parlamentares cria uma espécie de lista de lobistas
autorizados com algumas condições e direitos para que
tenham mais acesso às informações, o que é insuficiente
para o governo. “Este não é o problema do lobby no
Brasil. O problema é não estar claro para a sociedade
quem são os atores que influenciam as decisões de políticas públicas, econômicas e jurídicas”, argumentou.

Dodge sinaliza estar
disponível para continuar na
PGR se Bolsonaro a indicar
Londres, (AE) - A procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, sinalizou estar disponível a continuar
no cargo caso seja um desejo do presidente da República, Jair Bolsonaro. Raquel já anunciou que não se
candidatará à reeleição, mas explicou neste sábado
a jornalistas que se fosse indicada por Bolsonaro,
teria uma posição “bastante tranquila”. “Continuo a
serviço da minha instituição e do meu País”, afirmou,
após participar em Londres do Brazil Forum UK, congresso anual realizado por estudantes brasileiros da
London School of Economics (LSE) e da Universidade
de Oxford. O momento atual, segundo ela, é a de respeitar a decisão que será tomada e que de acordo com
Raquel, seja boa para o País. A Associação Nacional
dos Procuradores da República (ANPR) encerrou na
última quarta-feira (15) o prazo para integrantes do
Ministério Público se inscreverem como candidatos ao
cargo de procurador-geral da República e Raquel não se
candidatou. Seu mandato atual termina em setembro.
Indicada para o cargo em 2017 pelo então presidente
Michel Temer, Raquel Dodge poderá ser reconduzida
para um novo mandato de dois anos caso seja indicada
por Bolsonaro.
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Bolsonaro diz a crianças que há muitas
pessoas más, porém o bem vence o mal
Brasília, (AE) - O presidente Jair Bolsonaro disse a
crianças que o aguardavam na porta do Palácio da Alvorada, residência oficial do mandatário da República em
Brasília, que “há gente ruim no Brasil”, mas que o “bem
sempre vence o mal”. Bolsonaro tirou fotos com um grupo
de uma escola da capital, que fazia um passeio cívico pela
cidade.
O presidente ficou cerca de 15 minutos conversando
com as crianças e se deixando fotografar, mas não quis
responder perguntas da imprensa sobre o texto compartilhado por ele ontem no whatsapp que diz que o Brasil fora
de conchavos é “ingovernável” e foi divulgado em primeira
mão pelo Broadcast, istema de notícias em tempo real do
Grupo Estado.
Em tom professoral - e próximo às câmaras e profissionais da imprensa - Bolsonaro passou o recado às crianças:
“Meu sonho de ser presidente é para ajudar o Brasil. Tem
muita gente ruim no Brasil, sabia? Mas o bem sempre
vence o mal”, afirmou. “Uma coisa muito importante é a
verdade.”
Nesta manhã, Bolsonaro recebeu o general Augusto
Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que
chegou por volta de 9h40 ao palácio, onde permaneceu por

menos de duas horas. Heleno chegou dirigindo o próprio
carro, acompanhou a sessão de fotos do presidente e, ao
ser perguntado sobre o texto compartilhado no whatsapp,
disse “nada a comentar”.
A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também acompanhou o marido no rápido encontro com as crianças.
Vestindo camisa da seleção brasileira com o número 17 e
o nome Bolsonaro grafados, short e chinelo, o presidente
abraçou várias crianças enquanto perguntava: “Eu sou
um cara legal? Você gosta de mim?”
Ele questionou ainda o que elas gostariam que ele fizesse para o Brasil e disse para que obedecessem “primeiro
papai e mamãe” e depois as professoras “que ensinam
coisas importantes, como português e tabuada”.
A maior parte do grupo era formada por crianças de 4
a 12 anos da Escola Classe do SRIA, uma escola pública
de Brasília, que fazia um passeio cívico visitando pontos
turísticos pela cidade. Na conversa, Bolsonaro disse que
iria até a escola para hastear a bandeira e cantar o hino
nacional. “Ele está querendo ir, disse que a assessora vai
marcar”, relatou a vice-diretora da escola, Cárita Alessandra Sá, responsável pelas 108 crianças que foram ao
local em dois ônibus.

Governo vai defender reforma enviada ao Congresso, diz porta-voz
São Paulo, (AE) - O porta-voz da Presidência, Otávio do
Rêgo Barros, afirmou nesta sexta-feira, 17, que o governo
vai continuar defendendo integralmente a proposta de
reforma da Previdência enviada ao Congresso. Mais cedo,
como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, um grupo de
deputados, incluindo o presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), decidiu apresentar um novo projeto de
reforma da Previdência, abandonando o texto enviado em
fevereiro pelo Executivo.
“Retomamos o posicionamento. A proposta que foi enviada ao Congresso é a proposta que nós entendemos como
a melhor. O presidente compreende e, por diversas vezes
já vos falou entender que o Congresso Nacional fará o seu
melhor trabalho para entregar à sociedade essa questão
previdenciária, que hoje quase inviabiliza a manutenção
da administração federal e de outros poderes”, disse.
Segundo o presidente da Comissão Especial da Câmara
que analisa a reforma da Previdência, deputado Marcelo
Ramos (PR-AM), a decisão foi tomada na quinta-feira em
reunião na casa de Maia, da qual participaram líderes de

partidos do grupo conhecido como Centrão.
De acordo com Ramos, a decisão tem conotação basicamente política, levando em consideração a relação completamente desgastada entre o Legislativo e o Executivo.
“Este é um governo que desconsidera completamente o
Parlamento”, afirmou.
Petrobrás
Rêgo Barros também afirmou que Bolsonaro não
pretende atuar pessoalmente na definição de preços da
Petrobras. “O presidente reafirma a importância que
atribui às decisões administrativas da Petrobras no que
se refere a essas questões de controle de preço”, disse.
Nesta quinta, Bolsonaro afirmou que poderia rever a
política de preços da estatal “se não houver prejuízos”
para a empresa. “O que ele falou ontem é em tese uma
possibilidade de encontrarmos uma solução para um
combustível mais barato. Não tem nenhum interesse
do presidente e ele já demonstrou isso em momentos
anteriores de não incidir com decisões pessoais sobre a
administração da empresa”, disse Rêgo Barros.

Coluna

Direito em Debate

Por Helton Kramer Lustoza

SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO ATUA COMO ROBIN HOOD ÀS AVESSAS
Helton Kramer Lustoza
Provavelmente, quem ler esta pergunta responderá que não.
E não estará errado, pois nada melhor que esta indagação seja
respondida por quem arca efetivamente com a carga tributária,
isto é, o próprio contribuinte.
O princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145,
§1º da Constituição Federal, tem o objetivo de concretizar uma
sociedade mais justa onde a maior tributação recaia sobre
aqueles que possuam maior riqueza. E realmente, nada mais
lógico que quem, em termos econômicos, tem muito pague proporcionalmente mais imposto do que quem tem pouco.
Esta previsão não é recente, sendo que na obra de Adam
Smith, no séc. XVIII, já se encontrava a preocupação com a
graduação dos tributos, a fim de evitar que a carga tributária
fosse um empecilho a liberdade econômica. O autor desenvolveu
suas ideias a partir da conexão entre capacidade contributiva e
renda do indivíduo, defendendo que a carga tributária deveria
ocorrer na medida da riqueza de cada um. Neste mesmo sentido, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789,
também fez referência ao princípio da capacidade contributiva,
prevendo em seu art. 13º que: “para a manutenção da força
pública e para as despesas de administração é indispensável
uma contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos
de acordo com suas possibilidades”.
O tributo brasileiro que mais levou em consideração os aspectos pessoais do contribuinte é o Imposto de Renda de Pessoa
Física – IRPF, sendo que a Constituição Federal, ao regular este
imposto, no inciso I, § 2º do art. 153, disciplinou que “será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da
progressividade, na forma da lei”. Em um olhar técnico-jurídico
sob este ponto, o IRPF atenderia ao princípio da capacidade
contributiva, alcançando de uma maneira efetiva, a tributação
progressiva conforme a renda e dedução de despesas de cada
contribuinte.
Mas vejamos a realidade de uma forma geral: em uma pesquisa do IPEA foi constatado que pessoas com renda mensal
familiar de até dois salários-mínimos têm 53,9% de sua renda
comprometida com o pagamento de tributos, sendo que isso
representa que durante o ano, 197 dias de trabalho estão destinados ao pagamento dessas obrigações. Sendo que de outro lado,
as pessoas que ganham mais de trinta salários-mínimos têm
29% de sua renda total comprometida com tributos e destinam
116 dias de trabalho, em média, para pagá-los.
Esta estatística demonstra que o sistema tributário brasileiro funciona como um verdadeiro hobin hood às avessas, na
medida em quanto maior for a renda, menor a carga tributária

suportada, subvertendo por completo o princípio da capacidade
contributiva. Como consequência, o modelo tributário brasileiro
prejudica os brasileiros mais pobres porque eles pagam na aquisição de produtos, serviços e mercadorias o mesmo valor que as
classes sociais mais previligiadas, o que acaba por fazer com
que paguem, proporcionalmente, uma carga tributária maior.
Imagine uma situação em que uma pessoa com um poder aquisitivo alto adquira uma garrafa de água em um supermercado. Em
outra situação, uma pessoa com poder aquisitivo extremamente
baixo, compareça ao mesmo supermercado para comprar o mesmo produto. É possível concluir que os dois adquirirão produto
similar com o pagamento do mesmo preço, sendo que arcarão
com a mesma carga tributária, embora tenham capacidades
contributivas diferentes.
Percebendo esta situação de injustiça tributária, é muito
provável que o contribuinte utilize-se de mecanismos para
escapar da sanha arrecadatória estatal, praticando, muitas
vezes, a evasão fiscal e crimes contra ordem tributária. E quanto
mais o Estado tente compensar este deficit fiscal com novos
aumentos, entraríamos no círculo vicioso da chamada “Curva
de Laffer”, ou seja, quanto maior for o ônus tributário, maior
a tendência dos contribuintes de tentarem escapar dele, por
meios lícitos ou ilícitos.
A tese apresentada da “curva de Laffer” foi popularizada por
Jude Wanniski na década de 70, em referência ao trabalho de
Arthur Laffer. Ela significa que uma alíquota de 0% não traria
receita tributária, por razão obvia. Mas da mesma forma, se na
hipótese de haver uma alíquota de 100% também poderia não
gerar receita, uma vez inexistir incentivo para o contribuinte
pagar. Assim, se ambas as alíquotas (0 ou 100%) não geram
receitas tributárias, pode-se concluir que deva existir uma
alíquota média ou com grau máximo aceitável. Em linhas gerais,
isso mostra que a simples majoração dos impostos não conduz
ao esperado aumento na arrecadação, sendo que o aumento da
carga tributária, muito praticado no Brasil em tempos de crises
financeiras, apenas incrementa erroneamente o círculo vicioso
da sonegação fiscal.
Em razão disso, espera-se em uma futura e sonhada reforma
tributária que se concretize de uma forma mais efetiva o princípio da capacidade contribuitiva, impondo que cada tributo
seja progressivo no sentido pleno do termo, evitando as atuais
distorções do sistema tributário.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com
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Liraa aponta recuo na infestação do
Aedes aegypti, mas índice ainda é alto
Umuarama - O Índice de
Infestação Predial (IIP) por
larvas do mosquito da dengue recuou em Umuarama
de acordo com o Levantamento de Índice Rápido
para Infestação de Aedes
aegypti (Liraa) concluído
pelo Serviço de Vigilância
Ambiental da Secretaria
Municipal de Saúde na
última sexta-feira, 17. Nas
visitas domiciliares realizadas entre os dias 13 e 17
deste mês, o índice médio
caiu para 2% – havia atingido 3,4% no levantamento
anterior, entre os dias 11 a
15 de março.
Entre 1% e 3,9%, o IIP é
considerado de risco médio, mas o ideal é até 1%.
Dentre as 62 localidades
em que a cidade é dividida para a fiscalização,
36 apresentaram índice
zero de infestação – nestes
locais não foram encontradas larvas do mosquito
transmissor da dengue,
zica vírus e febre chikungunya.
Porém, as outras 26 regiões acusaram infestação
e em algumas delas o IIP
ficou bastante elevado. Os
maiores índices (acima de

BAIRRO SAUDÁVEL
Embora a situação ainda esteja longe de
uma epidemia, em Umuarama, graças a uma
série de ações desenvolvidas pelo município
– como o Bairro Saudável, que recolheu 441
toneladas de materiais inservíveis (móveis,
colchões, eletrodomésticos, brinquedos,
vasos sanitários, pias, estrados e recipientes
recicláveis que acumulam água, como baldes,
bacias velhas, panelas e outros utensílios) –
os casos confirmados de dengue aumentaram
14% no Paraná, em uma semana, conforme
o balanço divulgado pela Secretaria de
Saúde no último dia 14. Ao todo, o Estado já
tem confirmados 6.772 casos de dengue. Na
região a situação mais crítica é em Cianorte,
que enfrenta epidemia com quase 450 casos
confirmados. Em Umuarama a Secretaria de
Saúde tem confirmados 84 casos.
Ação eficaz da Saúde municipal resulta em queda na infestação

10%) foram registradas no
Jardim Colibri, na área da
Escola Vinícius de Moraes,
no Jardim Petrópolis e
próximo da Escola Manuel
da Nóbrega. Em 17 localidades o índice ficou entre
3% e 8,3%.
Em regiões que haviam
apresentado maior presença do mosquito no levan-

tamento anterior, como o
Sonho Meu, a situação foi
controlada com o trabalho
das equipes da Vigilância
Ambiental, empenho de
parceiros e conscientização da população. “Mas
e nq ua nt o o m uni cí p i o
melhora a situação nos
bairros mais graves, em
outros a população relaxa

Físico recebe prêmio de ciência e
enaltece financiamento à pesquisa
Vanderlei Salvador Bagnato, pós-doutorado em
física, recebeu o Prêmio
Almirante Álvaro Alberto na categoria Ciências
Exatas, da Terra e Engenharias, na última quartafeira, na Escola Naval, no
Rio de Janeiro. O prêmio
concedido em parceria
do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações, por meio
do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
com a Fundação Conrado
Wessel e a Marinha do
Brasil é considerado o
maior do país em ciência e
tecnologia. O pesquisador
ainda recebe da Fundação
a quantia de R$ 200 mil.
Bagnato relacionou a
conquista do prêmio aos financiamentos que obteve,
ao longo de sua carreira,
para os projetos desenvolvidos na área de física
atômica. A premiação é
feita anualmente, desde
1981, ao pesquisador que
se destaca pela realização
de obra científica ou tecnológica de reconhecido
valor para o progresso da
sua área. O físico paulista
destacou que faz ciência
básica com o objetivo de
avançar o conhecimento
na área de física atômica
e na aplicação dos seus conhecimentos em projetos
de relevância social.
“Sou um cientista que
só tenho que a agradecer
à sociedade brasileira. Eu
sou um daqueles cientistas
que se não fiz mais, não
foi porque a sociedade
não investiu. Sempre fui
um cientista muito bem
financiado pela sociedade,
então, me sinto honrado
e com responsabilidade
ainda maior de continuar o

trabalho para que a gente
possa atender a essa sociedade que tanto precisa
em todos os seus níveis”,
apontou em entrevista
à Agência Brasil.
Atualmente o professor,
que é diretor do Instituto
de Física da Universidade
de São Paulo (USP), tem
um grupo de pesquisas com
mais de 120 pessoas, entre
elas, 25 pós-doutores e alunos de doutorado e mestrado. “Nós realizamos aplicações da física atômica e da
ótica para o tratamento de
câncer de um modo geral,
diagnóstico, preservação
de meio ambiente, transplante de órgãos, estamos
envolvidos um pouco em
nanotecnologia, então, o
prêmio de alguma maneira
dá um indicativo de que o
que estamos fazendo hoje
é a linha que talvez o Brasil
queira”, disse.
Segundo Bagnato, as
suas pesquisas já foram
empregadas na criação de
40 empresas que, a partir da
ciência básica, contribuem
para dezenas de produtos
no Brasil e fora do país. Para
ele, a entrega do prêmio
é um grande valorização
desse trabalho. Apesar de
reconhecer a existência de
outras pessoas no Brasil
com condições de receber
a honraria, o pesquisador
lembrou que ele e o presidente da Academia Brasileira de Ciência (ABC),
Luiz Davidovich, são os
dois brasileiros membros
da Academia Americana de
Ciência, o que representa
uma honra muito grande,
mas não se compara a receber um reconhecimento da
sociedade brasileira.
Destaque
Na visão do professor, o
prêmio dá tanta visibilidade

que integrantes da Academia Pontifícia de Ciência do
Vaticano, da qual também
faz parte, já estavam informados de que ele seria
agraciado e o assunto foi
comentado na recente viagem que fez ao local. “Eles
já sabem que estão premiando a ciência brasileira
na sua forma mais elegante
possível. Sim, acaba tendo
uma repercussão boa e
acaba ajudando. Premiar a
ciência nós nunca erramos,
não é? Então, não há dúvida
de que um momento desse
de conjugação das Forças
Armadas, a Marinha, com
a Ciência é o que todos nós
queremos. Esse é o modelo
que a gente quer para a
ciência brasileira, a conjugação, a ação sistêmica
para o bem-estar de todos”,
afirmou.
Incentivo aos alunos
O professor confessou
que vai destinar parte do
dinheiro aos seus atuais
alunos. “Os que já se graduaram, graças a Deus,
estão muito bem colocados,
mas tenho hoje 54 alunos de
pós-graduação, somos cinco professores no grupo, na
área da física e ótica aplicada à saúde”, completou.
Bagnato acrescentou
que entre os seus projetos,
estpa desenvolvendo um
com o Instituto Nacional do
Câncer (INCA), no Rio de
Janeiro. “Temos uma base
de tratamento de câncer,
que agora vai ser, se tudo
der certo, adotada pelo
Sistema Único de Saúde
(SUS), com tratamento
mais rápido, barato e mais
seguro para a população.
Não tem dúvida que é uma
situação que só valoriza,
levanta e só nos incentiva
a ir adiante”, comentou.
(Agência Brasil)

nos cuidados e índice aumenta no Liraa seguinte.
Não podemos baixar a
guarda no combate à dengue, porque o número de
casos aumentou bastante.
Temos de manter o foco
e o cuidado com nossas
casas e quintais”, orientou
a secretária municipal da
Saúde, Cecília Cividini.

Muitos moradores parecem não dar importância
para a presença do mosquito em suas residências.
“Eles se esquecem que a
dengue mata. A Secretaria
de Saúde do Paraná já
registrou 13 mortes por
dengue nesse ano”, alertou
a secretária. Nos últimos
dias foram confirmadas

mais três mortes causadas
por dengue no boletim epidemiológico divulgado dia
14 – duas em Loanda (uma
mulher de 51 anos e um homem de 65 anos) e a outra
em Londrina (um homem
de 71 anos). Os 10 casos
anteriores aconteceram
em Londrina (5 mortes),
Cascavel (3) e Maringá (2).

Ambiente como fator
influenciador na disciplina.
Wilian Marques
Hoje, continuando nossa saga pela construção e fortalecimento de um comportamento disciplinado, vamos
falar sobre nosso AMBIENTE. Robert Dilts, reconhecido
mundialmente por seu trabalho com a PNL (Programação
Neurolinguística), desenvolveu a pirâmide dos níveis neurológicos, um modelo conceitual e uma ferramenta muito
importante nos processos de aprendizagem e mudança de
comportamento. Os níveis neurológicos (ou lógicos), que
foi adaptada por Bernd Isert e melhorada por José Roberto
Marques, pressupões que nós atuamos em seis níveis
neurológicos: ambiente, comportamento, conhecimento
(capacidade e habilidades), crenças, identidade e legado.
Por exemplo: sua casa está uma bagunça (ambiente) e isto
limita as suas ações (comportamentos), interfere em seu desempenho (capacidades e
habilidades), fazendo você acreditar que não pode ou não consegue fazer algumas tarefas (crenças), o que pode interferir sobre o que você pensa de si mesmo (identidade),
prejudicando o seu relacionamento com os outros e o que existe fora de você (legado).
Podemos perceber, no exemplo citado, o quanto o ambiente é importante para os resultados que desejamos. Então, vamos nos aprofundar nesse nível e entendermos a sua
importância para nossa disciplina.
O nível do ambiente refere-se ao ambiente externo. O local de trabalho, nossa casa
ou local de convivência que inexoravelmente nos influencia e é influenciado por nós.
Ninguém pode dizer que estamos isentos das influências externas. Em maior ou menor
grau, dependendo de nosso nível evolutivo, nossa relação passiva/ativa com o ambiente
varia consideravelmente. Mas, qual a relação entre todas essas informações e a disciplina? Bem, se queremos criar mais comprometimento, se desejamos auxiliar nosso
“EU” disciplinado a superar nosso “EU” preguiçoso, precisamos mudar nosso ambiente.
Quando o ambiente é favorável, é preciso menos esforço para decidir fazer algo com
o qual você se comprometeu. Se deseja não comer chocolate, mas os armários de sua
casa estão abarrotados de chocolate, ficará bem difícil superar o desejo e impulso de
comê-los. Se mudar seu ambiente e eliminar todos os chocolates de sua casa, ficará
muito mais fácil manter o seu comprometimento. Se, no seu trabalho, tem algo que desvia
sua atenção e, a todo momento, lhe impede de ser mais produtivo, é preciso eliminar ou
afastar essas coisas de seu ambiente. Ou seja, precisamos reorganizar nosso ambiente
para que ele facilite nossa disciplina e nosso comprometimento.
Faça o certo ficar fácil e o errado ficar difícil. Faça uma análise de seus ambientes e
das pessoas de seu convívio. É importante lembrar que o ambiente contempla as coisas
e as pessoas. Anote tudo que pode influenciar negativamente seus comportamentos. E,
na medida do possível, elimine ou estabeleça estratégias para afastar essas coisas ou
pessoas do seu ambiente. Se você deseja eliminar o vício de consumir bebida alcoólica
é importantíssimo que elimine as bebidas de sua casa. Evite, até que tenha domínio
sobre si mesmo, ir a eventos que pessoas vão lhe oferecer bebidas e, principalmente,
evite aqueles “amigos” que farão de tudo para persuadi-lo que um “golinho” não vai
fazer diferença. Se deseja parar de comprar coisas desnecessárias por impulso, evite
navegar por sites de compras e ir a lojas. Se deseja começar a fazer atividade física,
deixe roupas de treino, tênis e suplementos onde possa ver. Comece a assistir programas
de esporte, leia artigos sobre atividade física, veja vídeos de superação nos esportes, se
relacione com pessoas que já fazem alguma atividade ou que se identifique com suas
metas. Mudar seu ambiente vai fazer toda diferença nos teus resultados.
Deixar teus resultados a mercê de sua força de vontade e disciplina é jogar um jogo
muito arriscado. Você acaba deixando um ambiente propício para que os teus instintos
superem os desejos conscientes. Molde o teu ambiente para que ele o ajude a alcançar
os resultados desejados. Modele seu ambiente. O sucesso é alcançado através da soma
de várias estratégias e transformar o teu ambiente em um aliado, é uma delas. Quer ser
mais disciplinado? Mais comprometido? Transforme teu ambiente.
Wilian Marques,
Coach, Programador Neurolinguístico, Palestrante e
Oficial do Corpo de Bombeiros
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Estação Meteorológica da UEM vai
beneficiar planejamento dos agricultores
Umuarama – Influenciada diretamente pelo clima,
a agricultura hoje conta
com recursos tecnológicos
para não ser surpreendido na hora do plantio
e colheita. Em Umuarama, o campus fazenda da
Universidade Estadual de
Maringá (UEM) conquistou
uma destas tecnologias,
que apoiará os agricultores locais e da região.
Segundo o professor
do curso de Agronomia da
UEM, João Paulo Francisco,
em meados de abril o campus fazenda da universidade finalizou a instalação
de uma moderna estação
meteorológica, que já está
oferecendo dados para a
comunidade. A unidade coleta dados de temperatura,
umidade, radiação solar,
vento, precipitação e o objetivo é levar informação
para os agricultores e desta
forma auxiliar na tomada
de decisão e futuramente
no planejamento agrícola.
“Conseguimos essa estação meteorológica por meio
do projeto do professor do
núcleo de Agronomia da
UEM de Maringá, Marcos
Rafael Nanni. O equipamento foi adquirido com o
intuito de estabelecer uma
rede de coleta de dados
atmosféricos do Noroeste
do estado do Paraná. A
ideia é a instalação de duas
estações como essa torre
e mais oito estações de
médio porte. Tudo isso para
alimentar um banco de dados e gerar modelos locais
mais precisos que os atualmente utilizados”, explicou o professor Francisco.
Ainda conforme o pro-

A universidade poderá fornecer informações ao produtor rural para qualificar um planejamento agrícola

O professor do curso de Agronomia da UEM, João Paulo
Francisco, ressalta que os dados da estação podem ser obtidos no site da UEM de Umuarama

fessor, os equipamentos
foram adquiridos pelo edital da Financiadora de
Inovação e Pesquisa (Finep) e os dados da estação
meteorológica podem ser
coletados pela comunidade
no site: http://www.dca.
uem.br/1clima.htm. “Com
essas informações o agricultor pode melhorar sua
tomada de decisão, que
seria, identificar o melhor
momento para o plantio,
prática de irrigação e con-

trole de doenças”, explicou.
Planejamento agrícola
Na próxima semana, a
UEM receberá mais um
equipamento para dinamizar a coleta de dados
da estação meteorológica
e com o passar dos meses
e a formatação de um
banco de dados (série
histórica), a universidade
poderá fornecer informações ao produtor rural
para qualificar um plane-

jamento agrícola. “Conseguimos fazer o balanço
hídrico daquela região e
saber se o solo está com
umidade propícia ou não
para o desenvolvimento
da cultura. Esses dados
meteorológicos se tornam
uma ferramenta para os
produtores buscarem melhor produtividade na lavoura”, disse João Paulo.
“Com a série histórica conseguimos fazer o
planejamento agrícola,
ou seja, saber a melhor
época de plantio de uma
determinada cultura. Os
dados meteorológicos têm
essas duas funções: tomada de decisão e planejamento agrícola”, explicou.

SEGUNDA FASE
Com a instalação da estação meteorológica
e o início da coleta de dados o projeto segue
para uma segunda fase, que será levar as
informações para o produtor rural de Umuarama e região. Neste ponto o professor João
Paulo explica, que os números fornecidos
pelos sensores da estação seriam convertidos em significado. “Queremos mostrar
pra eles como cada elemento meteorológico
vai influenciar na propriedade dele. Vamos
mostrar como ler esses números”, noticiou.
Outra proposta do projeto é a construção
de um aplicativo de smartphone, no qual,
o agricultor pudesse fornecer os números
climatológicos e consecutivamente, o software disponibilizar informação, como se
está no momento da irrigação ou plantio.

Iapar divulga nova técnica para combater doença do maracujá
Curitiba - O Instituto Agronômico do Paraná (Iapar)
lançou boletim técnico que
detalha nova técnica para o
cultivo de maracujá-amarelo,
desenvolvida com o objetivo de
viabilizar a produção em áreas
onde ocorre a doença chamada
de “endurecimento dos frutos”.
A doença, causada pelo
vírus Cowpea aphid-borne
mosaic virus, foi detectada pela primeira vez em
território paranaense no
município de Godoy Moreira, em 2014, e já está
presente nos principais
polos de produção do Paraná, com alto potencial
destrutivo. “A disseminação
é muito rápida, em quatro
meses pode infectar todas
as plantas de uma lavoura”,
disse o pesquisador Pedro Antonio Martins Auler,
coordenador de pesquisas
em fruticultura do Iapar.
Os últimos dados consolidados, de 2017, apontam no Paraná uma área
pouco superior a 1,1 mil
hectares cultivados com

maracujá-amarelo, com
uma produção de 20,4 mil
toneladas. “É uma importante opção de renda na
agricultura, especialmente
para o segmento da agricultura familiar”, afirma Auler.
Essa produção é destinada ao consumo in natura, fabricação de polpa
e suco, culinária e, ainda,
para a indústria farmacêutica e de cosméticos.
UM CICLO – A nova
proposta tecnológica,
chamada pelos especialistas de “modelo de
um ciclo”, preconiza o
plantio das mudas após
o risco de geadas, entre
a segunda quinzena de
agosto e a primeira de
setembro. O período de
colheita ocorre entre os
meses de janeiro a julho.
Após a colheita, todas
as plantas são eliminadas para um período de
vazio sanitário, no mês
de agosto. O objetivo dessa estratégia é reduzir a
incidência do vírus nos

Os últimos dados consolidados, de 2017, apontam no Paraná uma área pouco superior a 1,1 mil hectares cultivados com
maracujá-amarelo

primeiros meses após a
implantação do pomar.
Apenas para comparação, no sistema de produção atualmente utilizado
são obtidas duas safras a
partir de um só plantio. O
pomar é implantado em
setembro e os frutos são

colhidos entre os meses
de março a julho, a chamada “safrinha”. A segunda
e maior colheita ocorre
entre dezembro e o mês
de julho do ano seguinte.
A chave do novo modelo é
a utilização de mudas maiores, com cerca de dois me-

tros, que são produzidas de
março a agosto em ambiente
protegido (telado) para evitar a presença dos pulgões
– vetores que transmitem
a doença – e a consequente
contaminação pelo vírus.
A utilização de mudas
maiores possibilita iniciar a
colheita em janeiro, e é um
aspecto fundamental para
a viabilidade econômica
deste sistema de produção.
Igualmente importante
é a implantação do vazio sanitário, com a eliminação de todas as plantas ao término do ciclo
da cultura, entre julho e
agosto, prática que deve
ser adotada por todos os
produtores de uma determinada região para garantir

a eficácia do novo modelo.
P E S Q U I S A
O “modelo de um ciclo” foi desenvolvido pelo
Instituto Agronômico de
Campinas (IAC) e instituições de pesquisa parceiras do Estado de São
Paulo, onde a doença está
presente há mais tempo.
O Iapar validou a
aplicação do sistema no
Paraná com o apoio da
Emater e da Cooperativa
Agroindustrial de Produtores de Corumbataí
do Sul (Coaprocor). Os
ensaios foram conduzidos
nos municípios de Cerro
Azul, Godoy Moreira, Japurá, Londrina, Morretes,
Paranavaí e Umuarama.
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Pesquisas em andamento do IFPR
promovem desenvolvimento para comunidade
Umuarama - Com mais de
mil alunos matriculados nos
ensinos Médio Integrado,
Técnico, Superior, Mestrado
e futuramente Pós-Graduação, o Instituto Federal do
Paraná (IFPR) – campus
de Umuarama – conta com
mais de 60 pesquisas em
andamento. Conforme professores e alunos, a alta
produção de conhecimento
se deve ao formato de ensino
e também a estrutura invejável da instituição local.
Segundo o professor e
diretor de Ensino, Pesquisa
e Extensão, Thiago Pereira
do Nascimento, o IFPR não
é apenas uma escola, mas
também fomenta a pesquisa
e a extensão desde a base.
Desta forma, cada área do
conhecimento, dentro da instituição de ensino, desenvolve a pesquisa aplicada. “No
ensino médio integrado, o
qual o aluno conclui o ensino
regular junto com uma profissão, já existe a pesquisa
e a extensão gerando mais
de oitenta projetos para a
comunidade”, explicou.
Como na informática, com
as pesquisas de robótica e que
levam os estudantes ao conhecimento da programação
desde base até a execução
dos projetos. Além do estudo da plataforma Arduíno,
neste caso, os alunos podem
entender e elaborar projetos,
como a irrigação controlada
para o setor rural e urbano.
“São diversos conhecimentos

No ensino médio integrado, o aluno já tem contato com a pesquisa e a extensão gerando mais de oitenta projetos para a comunidade

de pesquisa que de alguma
forma serão revertidos para
sociedade”, explicou.
Tendo laboratórios estruturados e com equipamentos de última geração,
o campus de Umuarama

tem forte atuação na extração de óleos essenciais
e aplicabilidade desses
compostos. Neste setor,
as pesquisas começam no
ensino médio e vão até o
nível do mestrado. “Todo

conhecimento gerado tem
potencial de inovação e
comercialização. Os óleos
extraídos e pesquisados
pelos alunos futuramente
podem ser convertidos em
produtos para farmácia,

alimentação, herbicidas
naturais entre outros. Tudo
direcionado a aplicabilidade social”, explicou o
coordenador de pesquisa
e extensão, Danilo Sandro
Barbosa.

Neste cenário de produção
de conhecimento, cultura e educação os estudos passam pelas
áreas das ciências humanas,
literatura, sociologia, filosofia,
políticas sociais, ambientais,
tecnologias entre outras.

HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO

Morador de Jangada, distrito de Cafezal do Sul a 44 km de Umuarama,
Victor de Souza Pianovscki, de 17 anos, cursa o 4º ano do Técnico em Química no IFPR de Umuarama. O jovem é medalhista de prata da Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), além do bronze
na Olimpíada Brasileira de Física e outras conquistas na competição de Biologia. “Tive apoio dos professores do IFPR, que sempre estão dispostos a
ajudar no aprimoramento do conhecimento dos alunos. Esse ano ainda vem
outras disputas pela frente”, ressaltou.
De origem humilde, o jovem é o reflexo do projeto de ensino do IFPR de
Umuarama. “Saímos para Umuarama 5h20 com o ônibus da Prefeitura e
duas vezes por semana fico até as 18 horas aqui no IFPR estudando. Meu
sonho é buscar uma faculdade pública na área da Engenharia”, explicou.

Victor de Souza é medalhista
de prata da Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas

MESTRADO
Aluno
do mestrado Carlos
Henrique
Furtado, na
extração do
oleo essencial do Pau
D`Alho

O IFPR está há sete meses de finalizar a primeira turma de mestres em parceria
com a Universidade Estadual de Maringá (UEM). Neste seguimento o são duas
linhas de pesquisa sendo o manejo sustentável e a tecnologia de produtos naturais.
“O foco do Mestrado é atingir a sustentabilidade da nossa região nos fatores ambiental, econômico e social. Quando fala em sustentabilidade se pensa no ambiental, mas tem a questão social e economia. Temos pesquisa por exemplo do ginseng,
que pela literatura, conta com compostos para tratamento de Alzheimer. Também
temos a pesquisa na extração do óleo essencial da árvore Pau D’Alho, que pode ser
aplicado na eliminação das larvas do mosquito Aedes aegypti e também de carrapatos”, explicou o professor de física e coordenador do mestrado, Otávio Akira Sakai.

Laboratório de estudo das plantas voltados para meio ambiente, agricultura e farmacologia
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Exército monta bloqueios
em Umuarama e toda a região
Umuarama – Militares
do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMec)
de Apucarana, estão realizando ações fiscalizatórias
em Umuarama e em toda
a região. Na manhã deste
sábado (18), diversos pontos
de bloqueio foram montados
nas estradas em pontos
considerados estratégicos,
entre eles, a área urbana da
PR-323, próximo ao viaduto.
Segundo o comandante da ação, major Castelo
Branco, em toda a fronteira
seca do Estado são cerca
de 1.000 militares atuando
e nas próximas semanas
pelo menos 140 estarão na
região de Umuarama com
mais intensidade. Desde o
início da semana eles estão
montando pontos itinerantes em outras cidades.
“Umuarama está dentro da área de 150 km de

fronteira que está sob a
nossa responsabilidade. O
objetivo é fortalecer a presença do Estado Federal na
região, combater a prática
de ilícitos transfronteiriços
e ambientais, ampliando
a sensação de segurança
da população”, explicou o
major.
Até o momento não houve o flagrante de ilícitos. “A
Operação Ágata é constante, desenvolvida durante
todo o ano e também quer
mostrar que o Exército faz
parte da comunidade, da
sociedade e estamos aqui
para colaborar na redução
de ocorrências. Nossa presença amplia a sensação de
segurança e inibi a prática
de crimes, principalmente o
tráfico de drogas, armas e
munições”, afirmou o major
Castelo Branco.
A Operação Ágata faz

Na manhã deste sábado (18), diversos pontos de bloqueio foram montados nas estradas em pontos
considerados estratégicos, entre eles, a área urbana da PR-323, próximo ao viaduto

Unipar instala parlatório na carceragem da delegacia de Umuarama
Umuarama - Há de 25
anos a população carente
de Umuarama tem à disposição o Sajug (Serviço
de Assistência Judiciária
Gratuita), projeto de extensão do curso de Direito da
Universidade Paranaense
- Unipar. Detentos da delegacia de Umuarama estão
entre os beneficiados. Lá,
professores e estagiários
desenvolvem o ‘Assistência Judiciária no Cárcere’.
Criado em 2001, o projeto
presta atendimento jurídico
aos presos que não têm condições de pagar advogado.
Com a intenção de melhorar ainda mais este serviço, a Unipar implantou,
dentro da carceragem da
7ª Subdivisão Policial, um
parlatório. O investimento
é para facilitar a comunicação dos presidiários
com visitantes e com os
acadêmicos que participam
do projeto e proporcionar
maior segurança nesse
contato. “A equipe de profissionais e alunos do Sajug
atendiam os presos em
pé, pela grade, de forma

Sob orientação do professor Irajá, estudante presta atendimento a detento no parlatório

bastante insegura”, conta
o coordenador do Sajug,
professor Luiz Irajá. Ele
salienta que agora, com
o parlatório, esse contato
ficou mais prudente e mais
respeitoso, “porque além da
barreira de proteção, com a

mesa de metal e o vidro, a
conversa pelo interfone vai
ampliar a eficácia dos atendimentos”. Segundo Irajá, o
projeto era um sonho que
se tornou realidade graças
à iniciativa da Reitoria,
da Diretoria de Extensão

Universitária e do curso
de Direito da Unipar. Para
construção e a compra dos
equipamentos de som que
compõem esse parlatório,
a Unipar investiu cerca de
30 mil reais.
O projeto foi elaborado

por acadêmicos dos cursos
de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil da
Unipar, que fazem estágio
no Escritório Modelo. Além
da equipe do Sajug, os profissionais da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil)
também poderão utilizar
o espaço. “Temos várias
parcerias com a Unipar e
essa vem para contribuir
ainda mais, pois, com esse
isolamento, além de falar reservadamente com
seu advogado, o detento
poderá também receber
outros atendimentos, como
odontológico, religioso, psicológico”, afirma o chefe
regional de carceragem,
Geraldo Andrade.
Remissão de pena
Em breve outro espaço da
delegacia será remodelado
pela Unipar para amplos
benefícios. É uma sala de
aula, onde os detentos terão
a oportunidade de participar
do projeto de remissão de
pena por meio da leitura. O
convênio está sendo elaborado junto ao Departamento
Penitenciário.

Sustentabilidade será moeda de troca do agronegócio, diz diretor da Embrapa
São Paulo, (AE) - O Brasil precisa cada vez mais
captar valor sobre a sustentabilidade dos produtos
e serviços agropecuários
produzidos no próprio
País, defende o diretor
de Inovação da Empresa
Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa),
Cleber Soares. “A sustentabilidade será cada vez
a mais moeda de troca do
agronegócio brasileiro”,
afirmou ele em entrevista
ao jornal O Estado de S.
Paulo e ao Broadcast, sistema de notícias em tempo
real do Grupo Estado.
Na entrevista, o dirigente detalhou as estratégias
de atuação da companhia
em quatro eixos: sustentabilidade, inovação aberta,
startups e inclusão tecnológica.
Todos, diz, são permeados pela ideia de que a
agricultura do futuro será
cada vez mais digital, seja
no material genético desenvolvido, no acesso a

bancos de dados e em processos que vão do plantio
ao trato cultural, chegando
à colheita, armazenamento
e comercialização.
Soares destacou novas oportunidades que
estão se abrindo para
o agronegócio brasileiro como, por exemplo, a
construção de marcas,
certificações e processos
de rastreabilidade usando
a chancela da sustentabilidade. Segundo ele,
aplicar isso em produtos
como a carne, valorizando
processos produtivos com
baixa emissão de carbono,
é um mercado com grande
potencial.
Nesse sentido, exemplifica os avanços da Rede
ILPF - associação entre a
Embrapa e agentes do setor privado para aumentar
o uso da integração Lavoura-Pecuária-Floresta, tecnologia lançada no Brasil e
presente em cerca de 14,6
milhões de hectares.
“Precisamos desen-

volver novas alternativas
para, a partir de elementos tangíveis e quantificáveis, como o (os dados
de emissão de) carbono
dentro do sistema produtivo e, então, capturar valor
sobre serviços agroambientais, como o menor
uso da água, carbono e
bem-estar animal”.
Segundo Soares, é preciso ganhar em cima dos
diferenciais competitivos
do Brasil, algo que ainda
não é feito a contento.
“Com a métrica da sustentabilidade, só o Brasil
pode aumentar a produção
atendendo a um mercado
consumidor cada vez mais
exigente. Temos sistemas
integrados de produção,
florestas plantadas, plantio direto na palha. São
valores que passam despercebidos”, avaliou.
Inovação aberta
Soares disse que hoje
“ninguém é detentor de
todo o conhecimento” e
defendeu alianças com

diferentes segmentos econômicos e cadeias produtivas. “Temos de olhar
para além da agricultura e
além do alimento, ser mais
protagonistas e indutores
na busca de parcerias
para alavancar os ativos e
derivados das pesquisas”,
comentou.
Um exemplo das novas
estratégias, é a parceria recente com a Visiona, empresa do grupo da
Embraer, especializada
em tecnologia espacial.
O objetivo é combinar o
conhecimento científico
que orienta a tomada de
decisão com sistemas inteligentes aplicados ao
campo para mapeamento e
monitoramento das áreas
produtivas.
Há também novos mercados a serem explorados
que permitem a diversificação da produção e a agregação de valor. Um deles
é o de grão de bico, fonte
de proteína valorizada
especialmente em regiões

da Ásia e Oriente Médio.
A Embrapa disponibilizou
variedades adaptadas ao
Brasil de olho num mercado que Soares qualifica
como “bilionário”.
Agtechs
Sobre as startups, afirmou que a Embrapa deve
estar presente e envolvida
nos novos ecossistemas de
inovação. “Seja induzindo ou trazendo parcerias
para a empresa.”
Como exemplo, citou
as maratonas e desafios
para promover startups
ao redor do Brasil, a
presença em polos tecnológicos como a Escola
Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq/
USP), em Piracicaba (SP),
e a elaboração de editais
temáticos para que companhias impulsionem ativos
da Embrapa. Mencionou,
também, a parceria com
fundos de investimentos
para identificar startups
com potencial de receber
aportes.

parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras,
contando com patrulhamentos terrestres e fluviais; estabelecimento de postos de
bloqueio e controle de estradas, vias urbanas e fluviais,
revista de pessoas, veículos
e embarcações e intensificação da fiscalização de
produtos controlados. Ela é
desencadeada em coordenação com os diversos órgãos
de segurança pública e de
fiscalização federais, estaduais e municipais e ocorre
durante todo o ano.
O 30º BIMec de Apucarana, e responsável pela
região de Umuarama é subordinada a 15ª Brigada
de Infantaria Mecanizada,
de Cascavel. O 30º BIMec
realiza ações 24 horas por
dia com o objetivo de intensificar a fiscalização na
faixa de fronteira.

retrocesso

Alunos de
colégios
militares são
proibidos
de participar
de Olimpíada
de História
Os 14 mil alunos do
Sistema Colégio Militar
foram proibidos de participar da 11.ª Olimpíada
Nacional de História do
Brasil. O Departamento
de Educação e Cultura
do Exército atribuiu a
decisão ao fato de a o
evento “não atender ao
interesse da proposta
pedagógica do Sistema
Colégio Militar”. Representantes tiveram acesso
ao conteúdo de algumas
questões e consideraram
inadequado para seus
alunos. A reportagem
tentou contato com a
organização da olimpíada, mas não obteve
resposta. A competição
é coordenada pelo Departamento de História
da Universidade Estadual de Campinas, com
o apoio do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e
do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico Tecnológico. São
várias etapas de prova,
até a disputa final, programada para o segundo
semestre, em Campinas.
O Estado de S. Paulo
apurou que, entre os pontos que desagradaram
militares estava o uso de
palavrões em textos das
questões. A proibição
provocou indignação de
estudantes. Eles ressaltaram que a medida destoa da conduta adotada
nos colégios do sistema,
que sempre foi o de incentivo à participação
nesse tipo de competição.
Alunos atribuem a
proibição à tentativa do
departamento de evitarem que alunos do
sistema tenham contato
com questões que façam
alusão ao período da
Ditadura Militar. Professores foram encarregados de transmitir
o comunicado da proibição para os alunos.
Não foi informada qual
a punição para aqueles
que desrespeitarem a
proibição e participarem
das etapas de seleção.
(Agência O Estadão de
S. Paulo)
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Otimismo do mercado imobiliário
nacional chega à cidade de Umuarama
Umuarama - Embora os
preços no País caíram 0,2%
em 2018, o investimento no
setor tem despertado forte
otimismo: 60% das pessoas
que compraram imóveis
nos últimos anos acreditam que haverá ganho em
2019. É o nível mais alto
registrado pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que faz o
levantamento desde 2014.
O otimismo do mercado
nacional chegou a Umuarama e está em linha de
crescimento. A expectativa é de que o segundo
semestre se converta num
período de ótimas vendas,
a contar pela procura que
vem sendo registrada nos
últimos três meses.
Mesmo sem uma data
exata de inauguração
(extraoficialmente está
prevista para o final do
ano), o Shopping Palladium
atrai grandes investimentos para o seu entorno.
Apontada como o novo
centro comercial e residencial da cidade, a região
surpreende pelos super
guindastes e a movimentação de trabalhadores.
Estão em andamento dois

suíte) e quatro coberturas
duplex. Exatamente ao lado
está para sair um outro
lançamento da construtora.
Também leva a assinatura
da Morena as duas torres (de 16 andares cada)
do Interlagos Residencial
Clube, entre a Uopeccan, a
nova rodoviária (em obras)
e o shopping. Serão 120
apartamentos no total e
as obras seguem em ritmo
surpreendente. Um dos
diferenciais do empreendimento é a ampla área de
lazer, que inclui piscinas
adulto e infantil.

condomínios fechados e
pelo menos cinco torres
residenciais. Sem falar nas
obras de menor porte. “É
inevitável o sucesso daquela região. As pessoas que
já conseguiram enxergar
isso estão saindo na frente
e vão colher os melhores
frutos”, diz o engenheiro
civil Moacir Zafanelli Silva,
da Construtora Morena.
Há menos de um ano a
empresa entregou o Centro
Médico e Empresarial Higie-

nópolis, em frente a Uopeccan e a pouco mais de 500
metros do futuro shopping.
São pelo menos 20 consultórios médicos, além de
farmácia e outros estabelecimentos voltados à saúde.
Pensando nos profissionais
que já atendem no centro
médico e no hospital, a
Morena está construindo,
a poucos metros, o Montpellier Residence, com
apartamentos tipo de três
dormitórios (sendo uma

PLANO FACILITADO
Tanto o Montpellier quanto o
Interlagos atraem investidores, que
aproveitam o momento de imóvel
na planta para ganhar na rápida
valorização, e futuros moradores.
Notadamente no caso do Interlagos,
há uma maior procura de casais e
famílias de até dois filhos, que sonham em deixar o aluguel morando
na casa própria. Para atender a
esse público, a empresa criou um
plano facilitado de pagamento, com
valores flexíveis de entrada, balões

VS Pesquisas premia os DESTAQUES DO
ANO em Umuarama

Em grande evento realizado há poucos
dias no Buf fet Kaskata, a empresa VS
Pesquisas entre gou os cer tificados de
DESTAQUE DO ANO para empresas e per-

sonalidades que se destacam em suas atividades em Umuarama. O jornal Umuarama
Ilustrado e a rádio Ilsutrada FM estão entre
os premiados.

Diretores da VS Pesquisa Valdenir e Alda

Locutor da Ilustrada FM, Claudiney Moraes ganhou o
destaque

Diretora Comercial da Ilustrada FM, Cidinha Mello
recebeu o troféu do Ilustrado em nome do diretor Ilídio
Coelho Sobrinho

Empresários artísticos Neto Feitosa e Sandra Raio de
Sol com Valdenir da VS

Confira quem são os destaques do ano
Churrascaria Brasil
Claudiney Moraes (Locutor Popular)
Jornal Umuarama Ilustrado
Rádio Ilsutrada FM
Revista Vitrine Concept
Contador Thiago dos Santos Oliveira
TM Truck Center
Villa Campestre Decoração e Eventos
Suelen Crisbero – Digital Influencer
MS Inox
Maison Beta Ranzani
Site Umuarama 24 Horas
Foto Marília
Ervitur – Agência de Viagens e Turismo
Loja das Piscinas
Inviolável Monitoramento
Casa do Espetinho
Gráfica Criativa
Restaurante Chapelão
Clomi`s EPI´S
Baruck Hamburgueria Artesanal

Liberty Cursos
Escritório Agape
Clínica Belo Sorriso
Studio Marquinhos Cabeleireiro
Vereadora Ana Novais
Marmitaria Tempero de Casa
Lotérica Capital da Amizade
Q-NET
Rosa Maria Esteticista
Vereador Noel do Pão
Elsa Camilo – Cabeleireira
F.A. MIX – Concreteira
Matrix Elevadores
Camila Mota – Confeitaria Artesanal
Dunas Lab. de Prótese Odontológica
Clássico Móveis Planejados
Raio de Sol – Produções Artísticas
Art Tattoo – Studio e Barbearia
Paraná Hidráulicos
Franciane Eloise -Beleza e Estética
Black Rigor

e mensalidades mais baixas. “Este é
um bom momento para quem tem a
entrada preparada. É daí que saem
as melhores negociações”, avalia
Silva. E para quem quer a praticidade
de ter a cidade na porta de casa, a
Morena prepara mais um lançamento, o Vivare. As obras já começaram.
São apartamentos diferenciados, a
poucos passos da nova loja do supermercado Cidade Canção, Igreja São
José Operário, Fórum, Prefeitura,
Colégio Alfa e comércio geral.

A8

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 19 e 20 de maio de 2019

Umuarama Ilustrado

www.ILUSTRADO.com.br

Esportes

editoria@ilustrado.com.br

IEM
I CURITIBA

Corinthians tenta diminuir pressão em
duelo neste domingo com o Athletico-PR
São Paulo, (AE) - O Corinthians vive momento
difícil na temporada e neste
domingo, às 16 horas, terá
mais um duelo complicado
em busca da reabilitação:
visitará o Athletico-PR, na
Arena da Baixada, pela
quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
O time vem de dois
empates consecutivos na
competição, e na última
quarta-feira perdeu para
o Flamengo por 1 a 0 no
jogo de ida das oitavas de
final da Copa do Brasil. Os
resultados pressionaram
o elenco, especialmente o
setor ofensivo.
“Pressão existe sempre,
mas o mais importante é
a gente ter a nossa consciência, buscar a melhora a
cada dia. Sabemos a dificuldade de jogar fora de casa,
mas o mais importante é
acreditar no que fazemos,
sempre buscando melhorar,

para subir na tabela”, disse
o lateral-direito Fagner.
O técnico Fábio Carille
não confirmou a escalação, mas a principal
novidade deverá estar
no banco de reservas. O
centroavante Gustavo, o
Gustagol, recuperado de
edema muscular na coxa
direita, volta a ficar à
disposição depois de seis
jogos Ele não joga desde
a decisão do Campeonato
Paulista com o São Paulo,
em 21 de abril. As últimas
partidas, no entanto, não
foram boas. No clássico
com o time tricolor, o centroavante completou sete
jogos sem fazer gols.
Seu tento mais recente
saiu em 24 de março, no
empate por 1 a 1 com a
Ferroviária pelas quartas
de final do Paulistão. De
lá para cá, Gustagol chegou a se revezar no time
titular com Boselli até se

machucar.
O argentino decepcionou
nos últimos jogos e também
pode ir para a reserva. Com
isso, Vagner Love teria a
possibilidade de atuar em
sua posição de origem.
Clayson segue entre os titulares de um lado do ataque
e Mateus Vital e Pedrinho
brigam por um lugar no
time do outro.
No meio, Junior Urso
deve fazer o primeiro jogo
como titular após se recuperar de lesão. O lateral-esquerdo Danilo Avelar,
por ter se recuperado recentemente de problema
no joelho esquerdo, pode
ser poupado e dar lugar a
Carlos Augusto.
“Não dá para a gente
entrar em pânico, tem que
ser jogo a jogo. O próximo
será difícil, mas temos de
pontuar para brigar entre
os primeiros na tabela”,
disse o goleiro Cássio.

Athlético Paranaense joga em casa em busca de mais três pontos

Na lanterna, Vasco busca primeira Em alerta contra o rebaixamento, Ceará
vitória na estreia de Luxemburgo recebe Grêmio em busca da reabilitação
Rio, (AE) - Em busca da
primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Vasco
enfrenta o Avaí no domingo,
as 19 horas, no estádio de
São Januário, pela quinta
rodada. A partida marcará a
estreia do técnico Vanderlei
Luxemburgo, de volta a trabalhar após um hiato de um
ano e meio sem dirigir uma
equipe. A última foi o Sport.
O treinador finalizou a
preparação indicando que
Andrey e Bruno César estão
de volta à equipe titular.
A outra mudança foi na
posição de Yago Pikachu.
Ele retorna para a lateral-direita. Luxemburgo ainda
confirmou o Vasco com três
atacantes. São eles: Rossi,
Máxi López e Marrony.

“Futebol não tem muita
ciência. Futebol é um só. Começamos a direcionar algumas coisas. Conversei com
os jogadores para que eles
saibam das responsabilidades que possuem a partir de
agora. Estamos preparando
o grupo não apenas para
essa partida, pois temos
toda uma competição para
disputar. O Brasileiro não
termina no domingo, ainda
faltarão outras 33 rodadas. Será o primeiro jogo
meu, mas o campeonato
só termina em dezembro.
Vamos trabalhar pensando
no torneio como um todo”,
disse Luxemburgo.
O treinador ainda estipulou uma meta para o time
vascaíno. “Coloquei uma

meta, sim: vencer o Avaí no
domingo. A primeira meta
nossa é o jogo de domingo,
que é uma decisão. Se não
encararmos essa partida
como uma decisão, complicou. Acabando o jogo de
domingo, iremos começar a
pensar numa outra decisão.
O Brasileiro é um campeonato longo e às vezes você fica
disperso, então você que incentivar e fazer os jogadores
tratarem todas as partidas
como uma decisão, identificando, claro, os adversários
que você vai disputar os
jogos mais decisivos ainda”
Na lanterna da competição, o Vasco soma apenas um
ponto, conquistado no empate diante do Corinthians, na
Arena da Amazônia.

Fo rt a l ez a, (A E ) - O
Ceará acendeu o sinal
de alerta para o risco de
rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com três
derrotas consecutivas,
para Cruzeiro, Atlético-MG e Goiás, o time de Enderson Moreira precisou
“mudar a chave” depois
de uma estreia arrasadora contra o CSA - vitória
por 4 a 0, em casa. Neste
domingo, às 19 horas, o
time enfrenta o Grêmio
no Castelão pela quinta
rodada, precisando do
resultado para aliviar a
pressão.
“Muito do que aconteceu em termos de resultado tem minha culpa. Porque eu tive um problema

de saúde quando estava
chegando ao clube, quando ia me adaptar ao clube
e aos atletas. Por mais
que a gente tenha um
grupo de auxiliares, que
são de extrema confiança,
esse momento é rico para
a gente conhecer o atleta,
ver o comportamento do
atleta em situações mais
complicadas. Eu perdi
quase 10 dias nesse convívio direto. Isso foi muito
ruim”, avisou Enderson.
Logo após a derrota
para o Cruzeiro, na segunda rodada, o treinador
foi diagnosticado com
dengue e perdeu “semanas preciosas” de trabalho. Agora recuperado,
ele quer correr atrás do

tem p o p er di do. E le j á
sabe que não vai poder
contar com o atacante
Roger, que rescindiu o
contrato na quinta-feira
e não faz mais parte do
grupo. Leandro Carvalho,
Bergson e Ricardo Bueno
devem formar o trio de
ataque.
“Nessa semana eu consegui chegar ao clube bem
para trabalhar, cobrar,
exigir coisas deles. Acho
que essa primeira perna
nossa no campeonato não
vai ser do jeito que a gente
esperava e gostaria, mas
a gente está pensando em
algumas mudanças. Eu
preciso ver mais atletas,
preciso tentar um novo
encaixe”, comentou.

Cheio de confiança em Volpi, São Paulo recebe o Bahia pelo Brasileirão
São Paulo, (AE) - Três
anos depois da aposentadoria de Rogério Ceni, o
São Paulo, enfim, tem um
goleiro com a confiança
da maioria dos torcedores.
Tiago Volpi “amadureceu”
e fará seu 24.º jogo pela
equipe neste domingo, às 11
horas, contra o Bahia, pelo
Campeonato Brasileiro.
Volpi foi a quinta tentativa

do clube para assumir a meta.
Antes dele, a diretoria apostou em Denis, Renan Ribeiro,
Sidão e Jean. Os quatro não
corresponderam e sofreram
com críticas regulares. Hoje,
Jean é o reserva imediato da
posição, enquanto os outros
já deixaram o clube.
Contratado do Querétaro, do México, por empréstimo até o fim da temporada,

Volpi demorou para embalar.
O goleiro teve duas falhas
durante a primeira fase do
Paulistão, uma em clássico
com o Corinthians, e virou
alvo de críticas da torcida.
Mas foi bancado pela comissão técnica, correspondeu na fase mata-mata do
Estadual e defendeu dois
pênaltis na semifinal contra
o Palmeiras - embora tenha

perdido uma cobrança.
“Tenho sentido o atleta
mais seguro, está amadurecendo. Não é fácil ser
goleiro no São Paulo, fica
sempre um hiato da parada
do Rogério. O Ceni sempre
foi referência para todos e,
consequentemente, passava confiança”, disse Cuca.
No último jogo, Tiago
Volpi se encontrou com Ro-

gério Ceni no vestiário do
Castelão. Após a vitória por
1 a 0 sobre o Fortaleza, o
goleiro ganhou as luvas do
hoje treinador e retribuiu o
carinho nas redes sociais.
“Obrigado pelo presente,
M1TO”, escreveu o goleiro.
O atual goleiro são-paulino sempre se declarou fã de
Ceni. Quando eles se enfrentaram em 2014, Volpi guardou

a camisa de Rogério. Figueirense e São Paulo empataram
por 1 a 1, sendo que Ceni foi
o autor do gol da equipe do
Morumbi. Em 2015, quando
Ceni se aposentou, Volpi
exaltou a carreira do amigo.
O jogo contra o Bahia
marca a volta à equipe de
Alexandre Pato, recuperado da contusão sofrida no
jogo com o Flamengo.
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IDIA
I NACIONAL DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL

Carreata pela paz reúne mais de
200 crianças da Infância Missionária
Umuarama – Pelo menos 200 crianças com
idade entre 4 e 8 anos de
oito paróquias de Umuarama participaram na
manhã deste sábado (18)
de uma carreata pela paz
e para alertar meninos e
meninas sobre a violência infantil.
A data foi escolhida
para lembrar o Dia Nacional de Enfrentamento
ao Abuso e à Exploração
Sexual contra Crianças e
Adolescente, 18 de maio.
Os participantes saíram da Praça Miguel
Rossafa, seguiram até a
Catedral do Divino Espírito Santo e retornaram
para a praça.
ALERTA
E ORIENTAÇÃO
“Nosso objetivo é alertar e orientar nossas
crianças a identificarem
quando estão sendo vítimas de abusos e violência. A criança não mente.
Ela conta a verdade e
de forma lúdica e com
dinâmicas incentivamos
as crianças a compartilharem a sua vivência”,
explicou Izabela Lira de
Lima, coordenadora do
Decanato da Paróquia

ICaso
I
Araceli
O Dia Nacional de Enfrentamento ao
Abuso e à Exploração Sexual foi instituído
em memória de Araceli Cabrera Sánchez
Crespo, morta aos oito anos de idade, em
18 de maio de 1973, em Vitória, capital do
Espírito Santo. Em um crime bárbaro que
chocou todo o país e ficou conhecido como
o “Caso Araceli”, a menina foi raptada,
violentada e morta por jovens de classe
média.
O objetivo da data é mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade
a participar da luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes,
garantindo a esse público o direito ao
desenvolvimento de sua sexualidade de
forma segura e protegida, livres do abuso
e da exploração sexual.
Crianças da Infância Missionária lembraram o Dia de Combate a Violência Infantil com carreata e muito barulho

São Francisco de Assis
e uma das organizadoras
da carreata.
Este é o segundo ano
que a Infância Missionária promove ações para
lembrar a data. “Em
2018 a chuva acabou
atrapalhando e fizemos
apenas a concentração na praça. Esse ano,
mudamos um pouco”,
explicou Izabela.
Vinícius Gabriel dos
Santos, de 5 anos, já

aprendeu a lição. “Não
pode fazer mal para
criança”, contou. Com
uma latinha na mão e
fazendo muito barulho,
ele foi uma das crianças
da Paróquia Sagrado Coração de Jesus que participou da manifestação.
Júlia Quinaia Abreu,
de 6 anos, também sabe
porque estava na praça.
“Para protestar contra a
violência às crianças”,
afirmou. Resposta igual

deu Rafaela Martinez
Antoniassi, de 7 anos.
REDE
PROTETORA
Segundo Izabela,
quando casos de abusos
e maus tratos são identificados, as assessoras da
Infância Missionária encaminham a informação
para o padre da Paróquia
e também para a Pastoral
Familiar, que passa a
acompanhar o caso.

O AGRESSOR
PRÓXIMO
Em todo o país, entre
2011 e 2017, foram registrados 184.524 casos de
violência sexual contra
crianças e adolescentes
na rede pública de saúde
brasileira, conforme o
boletim Análise Epidemiológica da Violência
Sexual contra Crianças
e Adolescentes no Brasil,
divulgado ano passado
pelo Governo Federal.

As notificações mostram que as crianças
e adolescentes são geralmente agredidos em
casa (70% dos casos),
por agressores do sexo
masculino (80%), que
mantinham vínculo de
parentesco/amizade com
as vítimas (64%).
As denúncias podem
ser feitas de forma anômica pelo telefone 181
ou no site http://www.181.
pr.gov.br.

Construção da escola da Zona Seis é retomada e ganha ritmo em Umuarama
Umuarama - Uma obra
importante na área educacional, que vinha se arrastando devido a problemas
com a construtora, ganhou
ritmo nas últimas semanas.
A construção da nova sede
da Escola Tempo Integral, na
Zona 6, licitada em maio do
ano passado, teve a equipe de
trabalhadores ampliada após
trativas entre a Secretaria
Municipal de Obras, Planejamento Urbano de Projetos
Técnicos e a empreiteira
contratada para o serviço,
por meio de licitação.
Iniciada na gestão
anterior, a obra acabou
abandonada pela primeira
empresa. O prefeito Celso
Pozzobom determinou a
realização de nova licitação, tendo como objetivo a
conclusão da escola, orçada
em R$ 2 milhões 910 mil. A

nova ordem de serviço foi
assinada em 21 de maio
do ano passado, porém a
obra pouco avançou desde
então. “A Prefeitura fez várias notificações e chegou
a cogitar o rompimento
do contrato, porém houve
entendimento entre o município e a empreiteira e a
obra foi retomada”, explicou o secretário de Obras,
engenheiro Isamu Oshima.
A nova escola terá 12
salas de aula, além de cozinha, refeitório, pátio coberto, banheiros e demais
dependências administrativas, e fica ao lado do Centro da Juventude (Ceju).
“A Prefeitura garantirá o
pagamento dos serviços
executados pela empresa,
conforme forem realizadas
as medições, caso haja
atraso nos repasses do

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), responsável pelo
pagamento da obra. Essa
foi uma determinação do
prefeito Celso Pozzobom”,
disse o diretor de Obras
da Prefeitura, engenheiro
Nelson Bigeschi Júnior.
Caso o ritmo da obra
seja mantido, a previsão
de conclusão é o primeiro
trimestre de 2020. “Pelo que
foi acordado entre o município e a construtora, o cronograma deve ser seguido
sob o risco de rompimento
unilateral do contrato, em
caso de descumprimento
do acordo. Isso desencadearia uma nova licitação
e mais atraso na obra,
por isso demos um voto de
confiança e a empresa tem
correspondido à expectativa”, completou o diretor.

Operários trabalham na retomada das obras na escola
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Variedades
Mais um
ator será
papai

O simpático João
Baldasserini, que na foto
aparece na pele de Emílio, personagem em “O
Tempo Não Para” em seu
último trabalho nas novelas, revelou que será papai.
Ele e a namorada, Erica Lopes, mostraram a foto do
barrigão para os seus fãs seguidores. E não economizaram na alegria com a doce espera. É um menino
que vai se chamar Heleno.
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Fofoca de bastidores

Consta que Aguinaldo Silva e Marina Ruy Barbosa
não compareceram à festa organizada nos bastidores
das gravações de “O Sétimo Guardião” para comemorar
o fim da trama.

Enxuta

Patrícia Abravanel chamou a atenção em sua volta
ao “Jogo dos Pontinhos”. A
apresentadora está com a
silhueta mais do que enxuta
e nem parece que recentemente deu à luz ao seu
terceiro filho, Senor. Ela não
cumpriu o total do período
previsto na licença-maternidade. Já retornou às suas
tarefas no SBT.

É a crise!

Marília Mendonça e sua
equipe de produção foram
surpreendidos com o recebimento de um cheque sem fundos. A cantora fez um show no
interior do Maranhão e recebeu uma parte do cachê em
dinheiro e a outra parte com
o tal cheque. A equipe que
assessora Marília Mendonça
já tomou as providências para
resolver a situação.

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

Rita se tranquiliza quando Lígia deixa a pracinha,
mas Filipe afirma que não mentirá para a família. Camelo e seus amigos fazem uma roda de rap na porta
da escola. Peixoto descobre que Anjinha e Cléber estão
namorando. Marco aparece no Baixadas, e Carla se
incomoda. Jaqueline se recusa a falar com César. Lara
questiona Filipe sobre seu envolvimento com Rita.

ÓRFÃOS DA TERRA - 18h20, na Globo

1) O cantor Jair Oliveira é casado com qual
atriz?
a) Fernanda Vasconcellos
b) Fernanda Torres
c) Tania Khallil
d) Bianca Bin
2) Quem interpretou a
personagem Verônica
na novela “Carmem”?
a) Itala Mandi
b) Darlene Glória
c) Lucélia Santos
d) Norma Bengell
3) Quais atores deram vida a Ana Machadão e Tiago na
novela “Cambalacho”?
a) Deborah Secco e Gianfrancesco Guarnieri
b) Fernanda Montenegro e Gianfrancesco Guarnieri
c) Débora Bloch e Edson Celulari
d) Regina Casé e Edson Celulari

A receita da estrela

Juliana Paes, que estreia hoje a protagonista Maria
da Paz em “A Dona do Pedaço”, conta que o segredo
de sua boa forma é uma rotina de exercícios que proporcionam queima de calorias e assim ela pode comer
sem culpa.

Confirmados na
Netflix

Os nomes de Maisa Silva, Larissa Manoela, Fábio
Porchat e Wagner Moura
estão confirmados nas próximas produções da Netflix.
E mais, Wagner Moura vai
dirigir e atuar no filme
que contará a história do
diplomata brasileiro Sérgio
Vieira de Mello.

Pausa

Marina Ruy Barbosa declarou que pretende mesmo
dar uma pausa no trabalho
e dedicar-se exclusivamente ao marido, o piloto Xande
Negrão. A atriz que fez
Luz Vidal, em “O Sétimo
Guardião”, vai recarregar
as baterias viajando pelo
mundo.

Saldo positivo

Nanny People fez sua
estreia como atriz global
em “O Sétimo Guardião”,
na qual interpretou Marcos
Paulo. E ela agradou tanto
que deverá aparecer numa
das próximas produções da
emissora.

A maternidade fez
bem

Ísis Valverde não esconde que ser mãe de Rael lhe
fez muito bem e a ajudou
a amadurecer ainda mais.
Atualmente, a atriz está
casada com o modelo André
Resende.

4) Quem fez par romântico com Lavína Vlasak na novela
“O Rei do Gado”?
a) Sérgio Reis
b) Marcos Winter
c) Fábio Assunção
d) Almir Satter
5) Quem era o pai da filha da personagem vivida por
Laura Cardoso na novela “Esperança”?
a) Raul Cortez
b) Antonio Fagundes
c) Walmor Chagas
d) Gilbert
(Respostas: 1-c / 2-b / 3-c / 4- d / 5-c)

Camila pede que Miguel compareça à inauguração
da casa de jogos. Dalila afirma a Paul que Miguel cairá
em sua armadilha. Padre Zoran fala sobre a empresária síria que pretende ajudar o centro de refugiados.
Jean conta para Teresa que terminou seu relacionamento com Marie. Miguel vai à casa de jogos, e Paul
fica satisfeito. Missade comenta com Laila e Jamil que
pretende montar uma barraca para vender comida
árabe. Almeidinha pede para ter um filho com Zuleika.

VERÃO 90 – 19h30, na Globo

Janice repreende Janaína por desconfiar de Herculano. O plano de Lidiane para se reaproximar de
Mercedes fracassa. Gisela sente ciúmes da forma
carinhosa como Patrick trata Tânia. Janaína descobre
que uma receita similar a sua foi comprada por uma
empresa de doces. Candé confronta Quinzinho. Macedo
avisa a Larissa e Diego que Candé foi preso por ter
invadido a PopTV e comunica que está deixando o caso.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Yasmin inventa ao clubinho MaGaBe que Filipa
é uma android. Hugo e Éric armam um plano para
causar no concurso de beleza. Brenda e Gabi culpam
Mirela sobre a proibição do uso dos celulares.Nanci
recebe várias mensagens de Waldisney e o bloqueia.
Afonso desabafa com Durval sobre a falta que sente
de Luísa.Débora vê Luísa ensinando Poliana e discute com ela. Filipa e o clubinho MaGaBe vão parar na
diretoria. A agente está selecionando as garotas para
o concurso vê Kessya e a convida para ser a estrela
da propaganda.

A DONA DO PEDAÇAO - 21h15, na Globo ESTREIA

Maria da Paz ainda criança aprende a fazer bolos
com a avó Dulce. Passagem de tempo. Dulce presenteia
suas duas bisnetas com um amuleto. Maria conhece
Amadeu. Maria e Amadeu descobrem que suas famílias são rivais. Maria conta sobre Amadeu para a
família e é proibida de voltar a vê-lo. Miroel permite
que Amadeu fique com Maria. Hélcio é atingido por
um tiro e Murilo também é alvejado. Com a ajuda
do Padre, Maria sugere um pacto de paz às famílias
para se casar com Amadeu.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Vicente quase atropela Frederico, que cai na rua e
arranha sua calça. Regina liga para Raul, conta que
Isabela teve uma recaída da depressão e que está
agressiva, por isso ele não deve levar a sério se ela
telefonar e dizer que ela quer lhe sequestrar e roubar
a herança. Mateus conta o que aconteceu para o pai.
Manuela e Isabela conseguem trocar de lugar novamente no banheiro da gravadora. Ermínio diz para Joel
que Omar não está se comportamento bem. O garoto
maltrata mais uma vez a empregada Nair. Meire vê
Isabela entrar no apartamento disfarçado de garoto
e estranha.

As maiores oportunidades de sucesso
estarão nas atividades sociais e novas
parcerias que se desdobrarão agora.
Por isso, pode tirar proveito dos bons
contatos que efetivar hoje.

O momento gera um comportamento
volúvel e frenético. Tende a não conseguir ficar parado por muito tempo,
assim como, pode se interessar
simultaneamente por vários assuntos.

O momento garante um dia muito
bom, pois estará muito bem intimamente, o que vai refletir em sua
atitude e sorriso. Estará mais brilhante
e iluminado. Aproveite bem este dia.

O momento garante um dia muito
bom em se tratando da vida financeira e profissional. Terá êxito em
suas empreitadas, por conta de uma
percepção mais significativa dos fatos.

A saúde vai estar muito boa hoje, mas
poderá ter uma indisposição física
que tende a aparecer e deixá-lo bem
cansado. Pode se arrastar ao longo
do dia, preguiçosamente.

É tempo de experimentar coisas novas
e de aprofundar relacionamentos e
compromissos. Só perceba que as
duas ações só dependem de você
aliviar um pouco a critica pessoal.

Bom momento para o trabalho, pois
terá condições de reverter uma
situação que o estava aborrecendo.
Isso lhe trará alívio e a sensação de
dever cumprido.

O dia pode ser muito agitado, por
isso tende a acordar a mil, realizando
várias atividades domésticas. Conseguirá tempo para tudo, desde que se
organize. Vá com calma!

O dia bem aspectado permite que se
entenda com o ser amado e desfaça
mal entendidos. Uma boa conversa
será providencial, pois o ajudará a
enxergar o ponto de vista do outro.

Hoje vai ser surpreendido por uma
atitude decidida e confiante. Isso será
muito bom para testar seus limites e
perceber o quão objetivo você está
agindo, principalmente no campo
profissional.

Vai estar muito persistente, o que
tende a criar celeumas e antipatias.
Isso poderá acontecer no meio social,
já que não arredará o pé diante de um
argumento que considera perfeito.

O dia é indicado ao cuidado com
a aparência. Por isso, olhe-se com
mais atenção no espelho e veja se a
imagem refletida está de acordo com
o que considera ideal.
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ITECNOLOGIA
I

Especialistas dizem
que a desintoxicação
digital deve ganhar
força no ano de 2019
A tecnologia e seus avanços exercem cada vez mais
influência sobre a emoção e o
comportamento das pessoas.
Essa é uma das constatações
do Relatório de Tendências
da Ford. Para 2019, o estudo
encomendado pela empresa
aponta que as pessoas buscarão mais equilíbrio entre
vida digital e analógica. A
pesquisa global realizada em
14 países – incluindo o Brasil
– aponta os sete principais
pontos dessa transformação.
“Essas mudanças podem
nos levar do sentimento de
desamparo à sensação de poder, esperança e progresso”,
diz Sheryl Connelly, gerente
de tendências globais de
consumo e futuro da Ford.
O relatório mostra que para
89% dos brasileiros é possível
treinar o cérebro para pensar
diferente. Com relação ao
progresso ambiental, 53%
dos brasileiros acreditam que
vai depender da tecnologia,
enquanto 91% apontam a
mudança no comportamento
humano como o caminho.
Vejam as sete principais
tendências apontadas pelo
levantamento para 2019.

1) A divisão da tecnologia
Mais do que nunca, a tecnologia tem um profundo
impacto em como nos conectamos e vemos o mundo. Mas
existe uma divisão entre as
pessoas que têm acesso à
tecnologia e acreditam que
é uma força do bem e as que
não têm acesso.
2) Desintoxicação digital
Embora não abram mão
de seus aparelhos digitais,
cada vez mais pessoas estão
conscientes e alarmadas
com a dependência desses
aparelhos e buscam meios de
controlar o tempo que gastam
on-line.
3) Recuperando o controle
Em um mundo que, para
muitos, parece estar fora de
controle, os consumidores
estão buscando maneiras
de recuperar o poder sobre
suas vidas.
4) As muitas faces do eu
As mídias sociais desempenham um papel importante na vida dos consumidores
e muitos assumem várias
personas – desde quem
são na vida real a como se
retratam on-line – o que
acaba impactando no que

compram, usam e dirigem,
bem como suas escolhas de
tecnologia.
5) O trabalho da vida
O modo como encaramos
o trabalho mudou e muitas
pessoas no mundo agora
trabalham para viver, em
vez de viver para trabalhar.
Por isso, muitas empresas
estão inovando a oferta de
benefícios, como licenças e
oportunidades de enriquecimento intelectual.
6) Eco-momentum
Mudar hábitos arraigados
é difícil, mas a maioria dos
consumidores concorda que o
progresso ambiental depende
de mudanças no comportamento humano.
7) Caminho fácil
Mobilidade, hoje, não é
simplesmente ir do ponto
A ao B, mas o que fazemos
com o nosso tempo no meio
do caminho. Os americanos
gastam mais tempo dentro
do carro do que em férias,
por isso a capacidade de
realizar tarefas durante o
caminho pode mudar a experiência de viagem. (Luiz
Gustavo Pacete – Meio e
Mensagem)

Estudo diz quem deverá guiar Uso de inteligência artificial
futuro das mídias sociais
elevará desemprego no País
Inspirados pelas discussões políticas que
tomaram conta de mídias
sociais na eleição do ano
passado, o núcleo de
pesquisa da Consumoteca fez um levantamento
para medir o impacto
dessas plataformas na
polarização ideológica. A
conclusão foi um fenômeno que o grupo denominou “espiral da verdade”,
uma sensação de se estar
preso num redemoinho
de discursos e entrar
em discussões que não
chegam a lugar nenhum.
De acordo com Michel
Alcoforado, antropólogo
e sócio-fundador da Consumoteca, os usuários
das redes caem nessa
espiral por três motivos:
infotoxicação (quando o
indivíduo fica sobrecarregado de informação a
ponto de ficar parcialmente incapaz de assimilar novos conteúdos),
polifonia digital (cenário
em que novas vozes produtoras de conteúdo e
de informação disputam
por relevância frente à
audiência) e boia factual
(situação na qual o indivíduo, pressionado a ter
uma opinião, se agarra
a uma coleção de fatos
e constrói para si uma
verdade que não admite
outras interpretações).
Para chegar nessa
conclusão, a consultoria realizou entrevistas

qualitativas pela internet
com mil brasileiros das
classes A, B e C, além de
entrevistas em profundidade com público de
Recife, Rio de Janeiro e
de São Paulo. Consultou
ainda dez especialistas
e criativos em conteúdo
digital. Cerca de 78%
dos entrevistados declararam ser incapazes de
assimilar todo o conteúdo ao qual são expostos
diariamente. A média de
obtenção de informação,
quando classificada de
zero a dez, é de 7,4. Outros 50% dos respondentes disseram não ter tempo de checar a maioria
das notícias que recebem
no WhatsApp
Na visão do antropólogo, o Twitter é uma das
redes sociais que mais
contribui com a infotoxicação, “sobretudo para
os adultos com mais de
30 anos”. “Ele gera um
volume gigantesco de
informação com opinião
curta, direta e humorada
com deboche e ironia”,
coloca Alcoforado. Apesar disso, 64% das pessoas tem a internet como
principal fonte de notícias e acontecimentos do
dia a dia e 66% declarou
abrir as redes sociais
assim que acordam.
Para ele, os movimentos de desintoxicação
digital ou slow media
propostos por empresas

de tecnologia e institutos
de cuidados com a saúde
mental não terá um resultado efetivo, uma vez
que estar atualizado e
conectado é importante
no contexto social atual,
seja para entrevistas de
emprego e ou para bater
papo. “Entrevistamos
pessoas que fazem jejum
intermitente, que ficam
sem usar das 10hs da manhã às 22hs da noite, mas
não ajuda muito. Basta
você se conectar para
receber uma enxurrada
de informação”.
Isso, para Michel, abre
espaço para uma mudança significativa das redes
sociais de agregadores
de notícias para curadores, selecionando o conteúdo a partir de dados
sobre o comportamento
de consumo do usuário e
se propondo a diminuir
o fluxo de informação e
opinião que não agrega.
“O sonho é uma home
de veículos diferentes
para cada tipo de pessoa
e uma rede social que
te entrega o que você
quer ver. Não é a toa que
a moda das newletters
está crescendo. Eu não
quero saber tudo, quero
ver o que tem mais a
ver comigo. Existem até
newsletters temáticas.
A curadoria será a única
forma de existirmos nas
redes sociais no futuro”,
opina.

São Paulo, (AE) - Responsável por reduzir burocracias, automatizar
processos e aumentar a
eficiência, a inteligência
artificial (IA) pode aumentar o desemprego no
País em quase 4 pontos
porcentuais, nos próximos 15 anos. Os dados
são de um estudo desenvolvido pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), em
parceria com a Microsoft,
e foram apresentados
nesta sexta-feira, 17.
Para simular o impacto da adoção de IA na
economia brasileira, a
pesquisa estipulou três
cenários de crescimento
no uso da tecnologia - um
otimista, um neutro e
um pessimista. Os panoramas também acompanham previsões de
crescimento da economia
brasileira.
No mais severo dos cenários, os mais afetados
serão os trabalhadores
menos qualificados, que
poderão ver o desemprego aumentar em 5,14
pontos porcentuais; já o
número de vagas qualificadas pode subir com a
adoção massiva de inteligência artificial, em até
1,56 ponto porcentual.
“A inteligência artificial
aumentará a desigualdade no País”, diz Felipe
Serigatti, professor de
economia da FGV e responsável pelo estudo.
A pesquisa analisou

seis segmentos da economia: agricultura, pecuária, óleo e gás, mineração
e extração, transporte e
comércio e setor público
(educação, saúde, defesa
e administração pública).
Os trabalhadores mais
afetados no cenário mais
agressivo são os mais
qualificados dos setores
de óleo e gás e de agricultura. O primeiro terá
redução nos empregos
de 23,57%, e o segundo,
de 21,55%. “Esse impacto
é diferente entre jovens e
adultos, mas ainda precisamos de mais dados”,
diz Serigatti.
Na pesquisa, foram
considerados apenas cenários nos quais o uso
de IA varia. Foram desconsideradas possíveis
influências de reformas
como a previdenciária ou
a tributária, bem como
mudanças no padrão de
crescimento da economia.
Aumento de renda
Por outro lado, a implementação da tecnologia promete aumentar a
renda tanto dos trabalhadores menos quanto dos
mais qualificados, em
todos os cenários.
No mais agressivo,
os menos qualificados
terão aumento de 7%
na renda, enquanto os
mais qualificados verão
esse número crescer em
14,72%. No mercado geral, o aumento de renda

será de 9,26%.
A pesquisa detectou
nos três cenários o aumento do bem estar da
população, o que, segundo Serigatti, é definido
como acesso de bens de
consumo e serviços: 0,9%
no cenário brando e 9,6%
no mais agressivo.
O aumento do PIB também é registrado nos três
cenários: 0,64% (brando),
1,32% (intermediário) e
6,43% (agressivo).
Educação
A pesquisa foi divulgada em uma palestra sobre
educação da Microsoft
- empresa que tem longa
relação com o governo
brasileiro e trabalha no
setor de educação.
“A educação é mais
importante do que nunca
para o futuro do Brasil
e pagará dividendos em
20, 30, 40 anos. Eu disse
isso a ministros da Educação anteriores”, disse
Anthony Salcito, vice
-presidente da divisão de
educação da Microsoft,
durante a apresentação.
Questionado pelo ‘Estado’ sobre o atual momento do Ministério da
Educação, Salcito repassou a palavra para Vera
Cabral, diretora da área
da empresa no País. “É
difícil falar sobre governos, mas a gente gostaria
de ter um ministro da
Educação que realmente
desse prioridade para a
educação”, afirmou.
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Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Registro Preço N.º 50/2019
Processo Licitatório nº 694/2019
DATA DA ABERTURA:. 30/05/2019
HORÁRIO: 09:00 horas
LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS
OBJETO: Contratação de empresa destinada ao fornecimento de Materiais de Limpeza, Materiais de Copa Cozinha e
outros, de 1ª qualidade, por um período de 12 meses. Destinado a todas as Secretarias da Administração Municipal.
Conforme especificações em Anexo I.
TIPO: Menor preço
REGIME CONTRATAÇÃO: por item
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal
PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da autorização de compras expedido pelo
Departamento de Compras/Licitações.
Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal,
maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua
João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169.
Cruzeiro do Oeste, 16/05/2019
KEILA FERREIRA DE SOUZA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

Estado do Parana
PORTARIA Nº 206
DE 17 DE MAIO 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, no valor de R$ 40,00 (Quarenta reais), ao Servidor Municipal GILBERTO
LINO DA SILVA, matrícula n° 1785, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Manutenção da Divisão do Pronto
Atendimento - PAM, no seguinte dia, local e finalidade:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
17/05/2019 11:00/18hrs
Arapongas- Paraná
Conduzir paciente de pós- cirurgia, de urgência com complicações.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local
de origem até o destino final.
II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 17 de Maio de 2019.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Registro Preço N.º 51/2019
Processo Licitatório nº 695/2019
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
DATA DA ABERTURA. 30/05/2019
HORÁRIO: 14:00 horas
LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios de 1ª qualidade destinados aos Centro
de Educação Infantil - CMEIS, por um período de 12 meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer - Divisão Merenda Escolar. Conforme especificações no Anexo I.
TIPO: Menor preço
REGIME CONTRATAÇÃO: ITEM
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal
PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da autorização de compras expedido pelo
Departamento de Compras/Licitações.
Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal,
maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua
João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169.
Cruzeiro do Oeste, 16/05/2019
KEILA FERREIRA DE SOUZA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Registro Preço N.º 52/2019
Processo Licitatório nº 696/2019
DATA DA ABERTURA: 31/05/2019
HORÁRIO: 09:00 horas
LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Leite de 1ª qualidade destinados aos Centro de Educação
Infantil - CMEIS e Merenda Escolar, por um período de 12 meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer - Divisão Merenda Escolar. Conforme especificações no Anexo I.
TIPO: Menor preço
REGIME CONTRATAÇÃO: ITEM
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal
PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da autorização de compras expedido pelo
Departamento de Compras/Licitações.
Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal,
maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua
João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169.
Cruzeiro do Oeste, 16/05/2019
KEILA FERREIRA DE SOUZA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Registro Preço N.º 53/2019
Processo Licitatório nº 698/2019
DATA DA ABERTURA: 31/05/2019
HORÁRIO: 13:30 horas
LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios de 1ª qualidade destinados a
Secretaria Municipal de Ação Social - Programas Sociais, Secretaria Municipal de Saúde - Hospital Municipal e
demais Secretarias da Administração Municipal, por um período de 12 meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal
de Administração - Divisão de Serviços Gerais. Conforme especificações no Anexo I.
TIPO: Menor preço
REGIME CONTRATAÇÃO: ITEM
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal
PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da autorização de compras expedido pelo
Departamento de Compras/Licitações.
Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal,
maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua
João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169.
Cruzeiro do Oeste, 16/05/2019
KEILA FERREIRA DE SOUZA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Registro Preço N.º 54/2019
Processo Licitatório nº 704/2019
DATA DA ABERTURA.:. 03/06/2019
HORÁRIO.: 09:00 horas
LOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento para fornecimento de Kit Cesta Básica para atender em média
80 (oitenta) famílias mensais em situação de vulnerabilidade social, de forma temporária, cadastradas no Centro de
Referência de Assistência Social - CRAS, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, por um período de
12 (doze) meses. Conforme especificações no Anexo I.
TIPO: Menor preço
REGIME CONTRATAÇÃO: Global - Por Lote
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal
PRAZO DE ENTREGA: Conforme a autorização emitida pela Secretaria Municipal de Ação Social entregue ao
beneficiário, autorizando o estabelecimento credenciado realizar a entregaAcesso ao Edital pelo site oficial do
Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal, maiores informações poderão ser obtidas
junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro,
Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169.
Cruzeiro do Oeste, 17/05/2019
KEILA FERREIRA DE SOUZA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Tomada de preços N.º 4/ 2019
PROCESSO Nº 725/2019
DATA DE PROTOCOLAMENTO DOS ENVELOPES “1” E “2”: 05/06/2019 às 08:45 horas
DATA DA ABERTURA “1” HABILITAÇÃO: 05/06/2019
HORÁRIO: 09:00
LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS
DATA DA ABERTURA:“2” PROPOSTA : 05/06/2019
HORÁRIO: 09:00
LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS
OBJETO: Contratação por empreitada global para execução de adequação, readequação e regularização do leito da
Estrada Rural Municipal denominada “Estrada Quarenta e Um”. Conforme Projeto de Recuperação da Trafegabilidade
de Estradas Rurais - Programa “Estradas Rurais Integradas ao Princípios e Sistemas Conservacionistas - “Estradas
da Integração” - Convênio 281/2018 SEAB. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Divisão de Agricultura e Pecuária. Conforme Memorial e Planilha de Custos.
TIPO: Menor Preço.
REGIME CONTRATAÇÃO: Global
PREÇO MÁXIMO TOTAL
VALOR DA DESPESA POR EXTENSO
363.140,87 Trezentos e Sessenta e Três Mil, Cento e Quarenta Reais e Oitenta e Sete Centavos
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: em até 03 (três) parcelas conforme Cronograma Físico-Financeiro e medições
efetuadas pelo Setor de Planejamento
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias, a partir da data da emissão da Ordem de Serviços.
Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação
Municipal, maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito
na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150
ramal 169.
Cruzeiro do Oeste, 16/05/2019
RICARDO GUSMÃO BRANDANI
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

Estado do Parana
PORTARIA Nº 206/2019
Data: 17.05.2019
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 1236/2019,
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:
Nome
RG Nº
Período aquisitivo
Período de gozo
Roseli de Fatima Rodrigues 7.098.613-2 - SESPII/PR
2013/2018
27/05/2019 a 26/08/2019
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 17 de maio de 2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

Estado do Parana
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO n.º 085/2018
INEXIGIBILIDADE 002/2018
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.247.337/0001-60, com sede à Av. Hermes Vissoto, 810, neste ato representado por
seu Prefeito Municipal, Sr. MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Agente Político Municipal, portador da
Cédula de Identidade RG nº 35.868.656-8 SSP/PR e CPF/MF nº 166.999.308-69, residente e domiciliado nesta cidade
de Icaraíma – Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa, OURO VERDE
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ
sob o nº 08.653.845/0001-98, com sede à Rua Candido Bertier Fortes, nº 2140, Jardim Vera Cruz, CEP 87.709-080,
na cidade de Paranavaí-PR, telefone (41) 9 9122-7116, e-mail: eduardolugli1976@gmail.com, dr.eduardolugli.1976@
gmail.com, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. Eduardo Cintra Lugli, médico
e empresário, portador do RG nº 4.998.473-1 SSP-PR e devidamente inscrito no CPF sob o nº 804.485.421-53,
doravante denominada CONTRATADA, como segue:
CONSIDERANDO o comum acordo e aprovação entre as partes,
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a clausula sétima do contrato 085/2018 que passa a ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência até 18 de Maio de 2020, a
contar de 19 de Maio de 2019, podendo, contudo ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto
na Lei nº 8.666/93, se for de interesse do CONTRATANTE”.
CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a clausula terceira do contrato 085/2018 que passa a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES E VALORES:
3.1. Pelos serviços prestados a Credenciada receberá um valor total de até R$ 1.125.000,00(um milhão, cento e vinte
e cinco mil reais), de acordo com a proposta apresentada pela Credenciada. Como segue:
ITEM
ESPECIALIDADES
UND.
QTDE MÁXIMA
VALOR MENSAL
VALOR MAXIMO ESTIMADO
2
(01) MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDIA) PARA ATENDIMENTO DURANTE 02 DIAS POR MÊS
(COM NO MINÍMO 60 CONSULTAS/MÊS). MÊS
12
R$
7.000,00
R $
84.000,00
9
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER DE PLANTÕES MÉDICOS NO SISTEMA MUNICIPAL
DE SAÚDE DE ICARAÍMA. PLANTÃO
720
R$
1.300,00
R$
936.000,00
10
PLANTÕES PARA MÉDICO SUBSTITUTO DO MÉDICO PLANTONISTA NO CASO DE REMOÇÃO DE
PACIENTE QUE NECESSITE DE ACOMPANHAMENTO
HORA
1.000
R$
105,00
R$
105.000,00
TOTAL
		
R$ 1.125.000,00
3.2.
O valor estimado não implica em nenhuma previsão de crédito em favor dos Contratados, que só farão
jus aos valores correspondentes aos serviços efetivamente prestados nos termos do Contrato.
3.3.
A remuneração dos serviços credenciados será feita com base no preço indicado no Anexo I e proposta
apresentada pela Credenciada até os limites máximos informados no contrato.
3.4.
Os valores oferecidos pela Contratante já deverão estar inclusos todas as despesas e encargos sociais,
administrativos e quaisquer outros emolumentos e/ou taxas.
CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do referido contrato.
E por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o presente aditivo, na presença de
duas testemunhas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, aos 17 de Maio de 2019.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
OURO VERDE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
Contratada
Testemunhas:
Nome: João Gilson Prado
RG. 12.262.417-8
Nome: Joyce da Silva Francisco
RG. 10.497.866-5

Estado do Parana

PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

DECRETO N.º 5.077/2019
DATA: 17/05/2019
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo licitatório.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Pregoeira a Sra. Lays Oliveira Vedovoto,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor das empresas CAMPANARO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA; SOS DIST.
DE PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI; DIMENSÃO COM. DE. ART. MEDICOS HOSP. LTDA e MC MEDICALL
PRODUTOS MEDICOS, o resultado do processo licitatório, modalidade Pregão Presencial SRP n.º 022/2019.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório modalidade Pregão Presencial SRP n.º 022/2019 em
favor das empresas CAMPANARO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA; SOS DIST. DE PRODUTOS P/ SAUDE
EIRELI; DIMENSÃO COM. DE. ART. MEDICOS HOSP. LTDA e MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS, cujo
objeto é registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de fraldas geriátricas para atendimento dos
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social do Município de Icaraíma, conforme a
demanda e solicitação da Administração Pública Municipal.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 17 dias do mês de Maio de 2019.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

Estado do Parana
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispenso a licitação, com fundamento no inciso II do art. 24, da Lei n. 8.666/93, a favor da empresa GUILST –
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME, para a Contratação de empresa em Razão do Preço, para a
Contratação de empresa especializada para ministrar palestra e assessoria no processo de organização de toda a
Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Douradina-Pr, no valor de R$2.000,00(dois mil reais),
presente o constante dos autos.
Face ao disposto no art. 26, da Lei n. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida
publicidade.
Douradina-Pr, 17 de maio de 2019.
Fábio da Silva
Presidente da Comissão de Licitação
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA
Ratifico o ato de dispensa do senhor Fábio da Silva, Presidente da Comissão de Licitação, que dispensou, com
fundamento no art. 24, inciso II, a favor da empresa GUILST – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME, inscrita
no CNPJ nº. 26.065.881/0001-12, para Contratação de empresa em Razão do Preço, para a Contratação de empresa
especializada para ministrar palestra e assessoria no processo de organização de toda a Conferência Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional de Douradina-Pr, no valor de R$2.000,00(dois mil reais), presente o constante
dos autos, face ao disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.
Publica-se.
Douradina-Pr, 17 de maio de 2019.
João Jorge Sossai
Prefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE esperança nova

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Esperança Nova, através de sua Pregoeira, torna público que se acha aberta no setor de
licitações, a licitação abaixo relacionada:
PROCESSO Nº 16/2019
PREGÃO PRESENCIAL: 11/2019
OBJETO: Registro de Preços para aquisição parcelada e eventual de peças para manutenção dos veículos pesados
(tratores, retro escavadeira, moto niveladora e pá carregadeira), da frota municipal pertencentes à Divisão de
Transportes e Controle de Frotas e Secretaria de Fomento às Atividades Econômicas desta Municipalidade, pelo
período de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: “PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO” E INÍCIO DA SEÇÃO DE ABERTURA E
JULGAMENTO, até às 09:00 horas do dia 06/06/2019, na Divisão de Licitações e Contratos da Prefeitura do Município
de Esperança Nova, situado na Av. Juvenal Silva Braga, 181, centro, Esperança Nova – PR.
AQUISIÇÃO DO EDITAL:
O edital poderá ser adquirido pessoalmente, por meio de Representante Legal, devidamente comprovado, JUNTO A
DIVISÃO DE LICITAÇÕES, na Prefeitura do Município de Esperança Nova, no endereço citado acima, ou no site do
Município Portal Transparência: www.esperancanova.pr.gov.br
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação na
Prefeitura Municipal, no Município de Esperança Nova, Estado do Paraná.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas, na Divisão de Compras e Patrimônio ou pelo fone (44) 3640 – 8000
– RAMAL 251 ou 258.
ESPERANÇA NOVA, 17/05/2019.
Vanessa Garcia Oliani Braga
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE francisco alves

Estado do Parana
PORTARIA N.º 049 DE 17 DE MAIO DE 2019.
SÚMULA: Instaura Processo Administrativo Disciplinar e nomeia a comissão especial processante e dá outras
providências.
ALIRIO JOSÉ MISTURA, Prefeito Municipal de Francisco Alves – Estado do Paraná, usando de suas atribuições e nos
termos da Lei Municipal 248/93, e ainda considerando:
•
Irregularidades praticadas por servidor efetivo municipal no exercício de suas atribuições,  
RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração de possíveis
irregularidades praticadas por servidor efetivo, deste município de Francisco Alves, no exercício de suas atribuições,
conforme especifica o Art. 164 da Lei 248/93 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Francisco Alves
– Estado do Paraná.
Art. 2º - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a comissão processante será composta pelos servidores:
Paulo Sérgio Mendonça Navero Correa - Procurador Jurídico - RG nº 9.213.121-1 SSP/PR, que a presidirá; Camila
Mara Saldeira – Assistente administrativo II - RG nº 10.729.912-2 SSP/PR, secretária; Alessandra Sayuri Fujisawa –
Assistente Administrativo II -RG nº 10.830.727-1 SSP/PR, membro, todos servidores integrantes e efetivos do quadro
único de servidores do município de Francisco Alves – Estado do Paraná;
Art. 3º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação
dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes e ainda
se necessário for convocar os funcionários responsáveis pelos Departamentos no período em que ocorreram as
possíveis irregularidades, com fins específicos de sanar dúvidas, prestar esclarecimentos e demais elucidação que
se fizer necessárias.
Art. 4º - A comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta Portaria, para
concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final dando ciência a Administração Superior, com possibilidade de
prorrogação mediante pedido justificado.
Art. 5º- - Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros
dispensados do ponto, até a entrega do relatório final, conforme prevê o Art. 167, parágrafo primeiro, da Lei nº 248/93.
Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos dezessete dias do mês de maio do ano
de dois mil e dezenove.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ivaté

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO
REF.: PREGÃO: 014/2019
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 22 DE ABRIL 2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO
EDITAL.
CONTRATO Nº 045/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADO: A.M. MENDES - ACESSORIOS - EPP
CNPJ: 06.009.600/0001-05
VALOR TOTAL: R$ 122.044,00 (CENTO E VINTE E DOIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 21 DE ABRIL DE 2020
FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATO Nº 046/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADO: AS3 AUTOMOTIVA LTDA - ME
CNPJ: 09.151.179/0001-52
VALOR TOTAL: R$ 119.528,00 (CENTO E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 21 DE ABRIL DE 2020
FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATO Nº 047/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADO: BOLANHO & BOLANHO PNEUS LTDA
CNPJ: 05.116.523/0001-11
VALOR TOTAL: R$ 58.418,00 (CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 21 DE ABRIL DE 2020
FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATO Nº 048/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADO: DAL POZZO PNEUS LTD EPP
CNPJ: 03.240.713/0001-10
VALOR TOTAL: R$ 48.452,00 (QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 21 DE ABRIL DE 2020
FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATO Nº 049/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADO: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PENEUS LTDA – EPP
CNPJ: 03.050.725/0001-82
VALOR TOTAL: R$ 33.600,00 (TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 21 DE ABRIL DE 2020
FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATO Nº 050/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADO: INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA-EPP
CNPJ: 58.619.644/0001-42
VALOR TOTAL: R$ 46.220,80 (QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS)
FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

Estado do Parana
PORTARIA Nº 207/2019
Data: 17.05.2019
Ementa: concede elevação de referência de vencimento a servidora pública 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
1.173/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida a elevação de referência de vencimento a servidora pública municipal, a título de incentivo pela
conclusão de Curso Superior, conforme segue:
Nome/Cargo RG nº
Da Referência Para a Referência
A partir de Valeria Jandrei de Souza
/Recepcionista
10.403.265-6 - SESPII/PR
06
09
01/06/2019
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, com eficácia a partir da data de 1º de junho de 2019.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 17 de maio de 2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019
A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Av. Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que
realizará no local e data abaixo, Certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, objetivando contratação de empresa sob regime de empreitada global, tendo como objeto Recapeamento
Asfáltico de diversas localidades no Município, tudo de acordo com o Convênio n.867031/2018/Ministério das Cidades/
Caixa – PROCESSO nº1053095-00/2018 (Projetos, planilhas, normas, condições e especificações estabelecidas no
Edital e seus anexos).
VALOR MÁXIMO: R$ 246.677,14 (duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e quatorze
centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O PRAZO DE EXECUÇÃO da obra será de até 02 (dois) meses contados a partir da
solicitação do Departamento responsável.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será ate 12 meses contados a partir da data de assinatura do
contrato, admitida à prorrogação nos termos da lei.
A pasta com o inteiro teor do Edital, incluindo orçamento, cronograma físico financeiro, memorial descritivo, projeto e
complementares, poderão ser examinados na Secretaria de Planejamento, sita Avenida Hermes Vissoto, 810 - Centro
- Icaraíma - PR e poderá ser fornecida pessoalmente ao interessado, bem como estará disponível para download
no site www.icaraima.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos
à Comissão de Licitação no endereço já mencionado, fone 44-3665-8000, ou pelo e-mail planejamento@icaraima.
pr.gov.br.
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
DATA: 07 de Junho de 2019
HORÁRIO: 09:00 horas
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 17 dias do mês de Maio de 2019.
JOÃO GILSON PRADO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019
A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Av. Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que
realizará no local e data abaixo, Certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, objetivando a Contratação de empresa sob regime de empreitada global, tendo por objeto a execução de
pavimentação asfáltica na Rua Nathal Manosso entre a Avenida da Liberdade e a Rua Bela Vista nesta cidade de
Icaraíma, tudo de acordo com projetos, orçamento, cronograma Fisico-financeiro e demais condições e especificações
estabelecidas neste edital e seus anexos.
VALOR MÁXIMO: R$ 52.446,94 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro
centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O PRAZO DE EXECUÇÃO da obra será de até 60 (sessenta) dias contados a partir da
solicitação do Departamento responsável.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será ate 12 meses contados a partir da data de assinatura do
contrato, admitida à prorrogação nos termos da lei.
A pasta com o inteiro teor do Edital, incluindo orçamento, cronograma físico financeiro, memorial descritivo, projeto e
complementares, poderão ser examinados na Secretaria de Planejamento, sita Avenida Hermes Vissoto, 810 - Centro
- Icaraíma - PR e poderá ser fornecida pessoalmente ao interessado, bem como estará disponível para download
no site www.icaraima.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos
à Comissão de Licitação no endereço já mencionado, fone 44-3665-8000, ou pelo e-mail planejamento@icaraima.
pr.gov.br.
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
DATA: 05 de Junho de 2019
HORÁRIO: 09:00 horas
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 17 dias do mês de Maio de 2019.
JOÃO GILSON PRADO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Umuarama Ilustrado
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conSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE ICARAIMA – CMDCA

Estado do Parana
EDITAL Nº 01/2019 - PRORROGAÇÃO
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ICARAIMA
– CMDCA, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei Municipal nº 1112/2015, Lei Municipal 1292/2016 e pelo
Decreto Municipal nº 2863/2014, faz publicar o Edital de Convocação para o Processo de Escolha em Data Unificada
para membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2020/2023.
Considerando a Lei Federal nº 13.824/2019 que confere nova redação ao artigo 132 da Lei nº 8.069/90, a qual
autoriza a recondução ilimitada dos Conselheiros Tutelares mediante novo processo de escolha, fica reaberto o Edital
nº01/2019 o qual confere novo prazo para inscrições ao cargo de Conselheiros Tutelares para o quadriênio 2020/2023
1. DO OBJETO
1.1 O presente Edital tem como objeto o Processo de Escolha, disciplinado pela Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto
da Criança e do Adolescente, pela Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CONANDA, Lei Municipal nº 1112/2015, Lei Municipal 1292/2016, pelo Decreto Municipal nº 2863/2014
e Resolução nº 03/2019 do CMDCA, o qual será realizado sob a responsabilidade Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente sob a fiscalização do Ministério Público que atua perante o Juízo da Infância e Juventude
da Comarca.
2. DO CONSELHO TUTELAR
2.1 O Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, é encarregado de zelar pelo cumprimento
dos direitos da criança e do adolescente.
2.2 Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho
Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela
população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha
em igualdade de condições com os demais pretendentes.
2.3 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá observar as seguintes diretrizes:
a) O processo será realizado para o preenchimento de 5 (cinco) vagas para membros titulares e 5 (cinco) vagas para
seus consequentes suplentes;
b) A candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de chapas, em conformidade como disposto
editada pelo CONANDA;
c) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA deverá criar uma Comissão Especial,
instituída por meio de publicação em Diário Oficial ou equivalente, de composição paritária entre conselheiros
representantes do governo e conselheiros da sociedade civil, para a realização do Processo de Escolha em Data
Unificada para membros do Conselho Tutelar;
d) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, publicará Editais
específicos no Diário Oficial ou meio equivalente, para cada uma das fases do processo de escolha em data unificada
de conselheiros tutelares, os quais deverão dispor sobre:
I – a documentação exigida aos candidatos para que possam concorrer no processo eleitoral;
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II – as regras do Processo de Escolha contendo as condutas permitidas e vedadas aos candidatos;
III – as sanções previstas aos candidatos no caso de descumprimento das regras do Processo de Escolha em Data
Unificada; e
IV – as vedações.
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR
3.1 Reconhecida idoneidade moral;
3.2 Idade superior a vinte e um anos;
3.3 Residir no município; 3.4 certidão Cível e Criminal das Comarcas em que o interessado tenha residido nos últimos
cinco anos. 3.5 possuir Ensino Médio completo. 3.6 não estar em exercício de mandato eletivo ou concorrendo a
cargo em esfera municipal, estadual ou federal; 3.8 possuir conhecimento em informática; 3.9 submeter-se a avaliação
psicológica por profissional habilitado. I – Para cumprimento dos requisitos acima o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos: a) Certidão Negativa de antecedentes criminais; b) RG e CPF; c) Comprovante de residência,
caso o comprovante de residência não esteja no nome do candidato este deverá vir acompanhado do titulo de eleitor
do município de Icaraima, contrato de aluguel, entre outros que comprovem a residência no Município de Icaraima.
d) Certidão Cível e Criminal das Comarcas em que o interessado tenha residido nos últimos cinco anos; e) Histórico
Escolar ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Superior; f) Declaração do próprio candidato não esta em
exercício de mandato eletivo ou concorrendo a cargo em esfera municipal, estadual ou federal; g) Teste prático de
conhecimento em Informática em data a ser definida pela Comissão Eleitoral; h) Parecer Psicológico atestando que
o candidato está apto a assumir o cargo de Conselheiro Tutelar, devidamente assinado com nome do Profissional e
número do Conselho Regional de Psicologia.
4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO
4.1. Os conselheiros tutelares exercerão suas atividades em regime de dedicação exclusiva em jornada de 40 horas
semanais.
4.2. O valor do vencimento será de: R$ 1.528,80 (hum mil quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) bem
como gozarão os conselheiros dos Direitos previstos no art. 134 da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e
do Adolescente.
5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR
5.1. As atribuições dos membros do conselho tutelar estão previstas no art. 136 da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto
da Criança e do Adolescente. I - atender as crianças e os adolescentes nas hipóteses previstas nos Arts 98 e 105, da
Lei Federal nº 8.069/1990, aplicando as medidas constantes do artigo 101, I a VII, do mesmo diploma legal; II - atender
e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no artigo 129, I a VII, da Lei Federal 8.069/90.
III - promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto: a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde,
educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; e
b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. IV encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos
da criança e do adolescente; V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; VI - providenciar
as medidas estabelecidas pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de I a VI, da Lei Federal
no 8.069/90, para o adolescente autor de ato infracional; VII - expedir notificações; VIII - requisitar certidões de
nascimento e de óbito de crianças ou adolescentes, quando necessário; IX - assessorar o Poder Executivo Municipal
na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento aos direitos da criança e do
adolescente; X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no artigo 220,
§ 3º, II, da Constituição Federal; XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão
do poder familiar; XII - fiscalizar os órgãos ou entidades governamentais e nao- governamentais, na forma autorizada
pelo art. 95 da Lei Federal 8.069/90.
6. DA COMISSÃO ESPECIAL
6.1. A Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada é encarregada de analisar os pedidos de registro
de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos.
6.2. É facultado a qualquer cidadão impugnar, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação citada acima,
as candidaturas que não atendam aos requisitos exigidos, indicando no instrumento impugnatório os elementos
probatórios.
6.3. A Comissão Especial deverá notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação
de defesa.
6.4. A Comissão Especial realizará reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se
necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos, assim como realização
de outras diligências.
6.5. Das decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha caberá recurso à plenária do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de
celeridade.
6.6. Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial fará publicar a relação dos candidatos habilitados, com envio de
cópia ao Ministério Público.
6.7. A Comissão Especial deverá realizar reunião destinada a dar conhecimento formal quanto às regras de campanha
dos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de imposição
das sanções previstas na legislação local e nas Resoluções do Conanda.
6.8. A Comissão Especial estimulará e facilitará o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das
regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem.
6.9. A Comissão Especial deverá analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e
outros incidentes ocorridos no dia da votação;
6.10. O CMDCA deverá organizar e prestar apoio administrativo ao Processo de Escolha que ocorrerá no dia 06 de
outubro de 2019.
6.11. O CMDCA deverá escolher e divulgar os locais de votação.
6.12. A Comissão Especial deverá divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação.
7. DOS IMPEDIMENTOS
7.1 São impedidos de servir no mesmo conselho, marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou
nora, irmãos, cunhados, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado, conforme previsto no Art.140 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA).
7.2 São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, ainda que em união homoafetiva,
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto na Resolução
170/2014, publicada pelo CONANDA.
7.3 Estende-se o impedimento da disposição acima ao conselheiro tutelar que tenha as relações dispostas com
autoridade judiciária e com o representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude
da mesma Comarca. 7.4 O servidor municipal ou empregado permanente que for eleito para o Conselho Tutelar
poderá optar entre o valor do cargo de conselheiro ou o valor total de seus vencimentos, ficando-lhes garantido: I – o
retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, com o término ou perda de seu mandato; II – a contagem do tempo
de serviço para todos os efeitos legais. a) Caso o candidato eleito exerça cargo em comissão, assessor político em
qualquer esfera do Poder Público deverá ser exonerado para assumir o cargo de Conselheiro Tutelar. b) O candidato,
que for membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que pleitear cargo de Conselheiro
Tutelar, deverá pedir seu afastamento no ato da aceitação da inscrição do Conselheiro. c) O cargo de Conselheiro
Tutelar é de dedicação exclusiva, sendo incompatível com o exercício de outra função pública.
8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA
8.1 As Etapas do Processo de Escolha deverão ser organizadas da seguinte forma:
I - Primeira Etapa: Inscrições e entrega de documentos;
II - Segunda Etapa: Análise da documentação exigida;
III - Terceira Etapa: Dia do Processo de Escolha em Data Unificada;
IV - Quarta Etapa: Formação inicial;
VI - Quinta Etapa: Diplomação e Posse
9. DA PRIMEIRA ETAPA - DA INSCRIÇÃO/ ENTREGA DOS DOCUMENTOS
9.1. A participação no presente Processo de Escolha em Data Unificada iniciar-se-á pela inscrição por meio de
requerimento (modelo de requerimento deverá ser disponibilizado pelo Município em um anexo a este Edital), e será
efetuada no prazo e nas condições estabelecidas no Cronograma deste Edital.
9.2. A inscrição será efetuada pessoalmente no Centro de Referencia da Assistência Social no período de 06 de abril
à 06 de maio de 2019, no horário das 8horas às 11 horas e das 13 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos,
situado na Avenida Genercy Delfino Coelho, 99, Icaraima – Paraná, conforme previsto na Resolução nº 170/2014, do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA.
9.3 A veracidade das informações prestadas na Inscrição são de total responsabilidade do candidato.
9.4 Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia dos documentos em duas vias para fé e
contrafé.
10. DA SEGUNDA ETAPA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
10.1. A Comissão Especial procederá à análise da documentação exigida prevista no Edital publicados pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
10.2. A análise dos documentos será realizada no prazo de 15 (quinze) dias após o encerramento do prazo para
recebimento da documentação.
11. DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS
11.1. A partir da publicação da lista definitiva dos candidatos habilitados a participar do processo de escolha, no
prazo de 05 (cinco) dias, qualquer cidadão maior de 18 anos e legalmente capaz poderá requerer a impugnação do
postulante, em petição devidamente fundamentada.
11.2. Ocorrendo falsidade em qualquer documentação apresentada, o postulante será excluído sumariamente do
Processo de Escolha, sem prejuízo do encaminhamento dos fatos à autoridade competente para apuração e a devida
responsabilização legal.
11.3. O candidato impugnado terá 05 (cinco) dias após a data de publicação da lista dos habilitados e não habilitados
para apresentar sua defesa.
11.4. Após análise da documentação pela Comissão Especial será publicada a lista dos candidatos habilitados a
participarem do Processo de Escolha em data Unificada, que ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019.
11.5. O candidato não habilitado terá o prazo de 05 (cinco) dias após a data da publicação para apresentar recurso a
Comissão Especial do Processo de Escolha).
12. DA TERCEIRA ETAPA - PROCESSO DE ESCOLHA
12.1. Esta etapa definirá os conselheiros tutelares titulares e suplentes.
12.2. O Processo de Escolha realizar-se-á no dia 06 de outubro de 2019, das 08h às 17h, horário local, conforme
previsto no Art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e será divulgado por meio do Diário Oficial ou
equivalente e outros instrumentos de comunicação.
3.3. O resultado oficial da votação será publicado imediatamente após a apuração por meio do Diário Oficial ou
equivalente e outros instrumentos de comunicação.
13. DAS VEDAÇÕES AO CANDIDATO DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA
13.1. Conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é vedado ao candidato
doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de
pequeno valor.
14. DO EMPATE
14.1. Em caso de empate, terá preferência na classificação o candidato eleito mais idoso.
15. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
15.1. Ao final de todo o Processo de Escolha, a Comissão Especial divulgará no Diário Oficial ou em meio equivalente,
o nome dos cinco conselheiros tutelares titulares e seus respectivos suplentes escolhidos em ordem decrescente
de votação.
16. DOS RECURSOS
16.1. Realizado o Processo de Escolha, os recursos deverão ser dirigidos à Presidência da Comissão Especial do
Processo de Escolha e protocolados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, respeitando
os prazos estabelecidos neste Edital.
16.2. Julgados os recursos, o resultado final será homologado pelo(a) Presidente da Comissão Especial do Processo
de Escolha.
16.3. O Candidato poderá ter acesso às decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha para fins de
interposição dos recursos previstos neste Edital, mediante solicitação formalizada.
16.4. Das decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha em data unificada caberá recurso à plenária do
Conselho Municipal que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.
16.5. A decisão proferida nos recursos, pela Comissão Especial do Processo de Escolha é irrecorrível na esfera
administrativa.
16.6. Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial do Processo de Escolha em data unificada fará publicar a relação
dos candidatos habilitados a concorrer, com cópia ao Ministério Público.
17. DA QUARTA ETAPA - FORMAÇÃO
17.1. Esta etapa consiste na formação dos conselheiros tutelares, sendo obrigatória a presença de todos os
candidatos eleitos.
17.2. As diretrizes e parâmetros para a formação deverão ser apresentadas aos candidatos pelo CMDCA, após a
realização do Processo de Escolha.
18. DA QUINTA ETAPA – DIPLOMAÇÃO E POSSE
18.1 A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á pelo Senhor Prefeito Municipal ou pessoa por ele designada no dia
10 de janeiro de 2020, conforme previsto no parágrafo 2º do Art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo de Escolha, observadas as normas
legais contidas na Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, nas Leis Municipal nº 1112/2015 e
1292/2016 e Resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
19.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e comunicados
referentes ao Processo de Escolha para membros do Conselheiro Tutelar.
19.3 O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital implicará na exclusão do candidato ao Processo
de Escolha.
Cronograma Referente ao Edital 01/2019 do CMDCA
EVENTOS BÁSICOS
DATAS
Publicação do Edital
20/05/2019
Inscrições na sede do CMDCA das 8horas às 11 horas e das 13 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos
20/05 a 19/06/2019
Análise dos Requerimentos de inscrições
24/06 a 04/07/2019
Publicação da lista dos candidatos com inscrições deferida no mural do CMDCA e outros meios equivalente
05/07/2019
Prazo para recurso
08/07 a 12/07/2019
Análise dos recursos
15/07 a 17/07/2019
Divulgação do resultado dos recursos
18/07/2019
Publicação da lista definitiva dos candidatos com inscrição deferida, em ordem alfabética
19/07/2019
Icaraíma, 16 de maio de 2019.
Comissão Eleitoral
Ocineia Martins de Ângelo – Governamental
Susana Ferreira Graciano - Governamental
Eni Borges Ferreira – Não Governamental
Joyce da Silva Francisco – Não-Governamental
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UMUARAMA, domingo e segunda-feira, 19 e 20 de maio DE 2019

Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE mariluz

Estado do Parana
PORTARIA Nº 059, DE 16 DE MAIO DE 2019.
Exonera, a pedido, a servidora Francielly Lourenço da Silva.
Nilson Cardoso de Souza, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
e considerando o disposto no art. 58, I, c/c art. 59, caput, ambos da Lei nº 1.095/93, e o contido no processo
protocolizado na Divisão de Recursos Humanos sob nº 023/2019,
R E S O L V E:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a partir de 16 de maio de 2019, do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais - Nível 01,
a servidora Francielly Lourenço da Silva, matrícula nº 2.245.
Edifício do Paço Municipal, em 16 de maio de 2019.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE nova olimpia

PREFEITURA MUNICIPAL DE nova olimpia

Estado do Parana
EXTRATO DE DISPENSA Nº 022/2019.
DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em atualização, manutenção e configuração
do sistema Top Ponto, Top Data e Gerenciador Rep, de todos os Relógios Ponto do Município de Nova Olímpia,
conforme descrição no anexo I.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93
CONTRATADA:
CONTRATADA: M. C. BELLEI & CIA LTDA – ME
CNPJ: 05.649.398/0001-05
Endereço: RUA FLORESTA 995 – CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
U.F.: PARANÁ
PREÇO:
VALOR ESTIMADO: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 30 de abril de 2019.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATOS/2019
· Contrato de Fornecimento n.º 020/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: WALDOMIRO MOLINA PORTILHO
Objeto: Contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE, pelo período de 1 (um) ano, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de
acordo com a Chamada Pública N.º 002/2019.
Valor Total: R$. 7.119,95 (sete mil, cento e dezenove reais e noventa e cinco centavos).
Data da Assinatura: 29 de abril de 2019.
Fundamentação: Chamamento Publico Nº. 002/2019.

EXTRATO DE DISPENSA Nº 024/2019
DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Contratação de Empresa para Fornecimento de materiais consumo, para a Secretaria Municipal de Saúde de Nova
Olímpia.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93
CONTRATADA: EVI SPOR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP
CNPJ: 11.011.496/0001-15
Endereço: AV. PARANÁ, 5161
Cidade: UMUARAMA
U.F.: PR
PREÇO:
R$. 10.398,40 (dez mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 15 de maio de 2019.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

· Contrato de Fornecimento n.º 021/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: SIDINEY APOLONIO
Objeto: Contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE, pelo período de 1 (um) ano, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de
acordo com a Chamada Pública N.º 002/2019.
Valor Total: R$. 3.635,26 (três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos).
Data da Assinatura: 29 de abril de 2019.
Fundamentação: Chamamento Publico Nº. 002/2019.

EXTRATO DE DISPENSA Nº 023/2019
DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Contratação de Empresa para fornecimento de materiais para execução de Arena Multi Uso, com recursos próprios
do Município, conforme relação constante no Anexo I deste Memorando.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93
CONTRATADA: EDENILSON B AMBROZIO- ME
CNPJ: 21.444.552/0001-69
Endereço:R. VIDEIRAS, 21
CENTRO
Cidade: NOVA OLÍMPIA
U.F.: PARANÁ
6 - PREÇO:
R$. 8.850,40 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos).
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 02 de maio de 2019.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

Estado do Parana

· Contrato de Fornecimento n.º 022/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: NAIR TULINTINO DA SILVA
Objeto: Contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE, pelo período de 1 (um) ano, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de
acordo com a Chamada Pública N.º 002/2019.
Valor Total: R$. 5.141,10 (cinco mil, cento e quarenta e um reais e dez centavos).
Data da Assinatura: 29 de abril de 2019.
Fundamentação: Chamamento Publico Nº. 002/2019.
· Contrato de Fornecimento n.º 023/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: JAIRO BENTO
Objeto: Contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE, pelo período de 1 (um) ano, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de
acordo com a Chamada Pública N.º 002/2019.
Valor Total: R$. 4.184,80 (quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).
Data da Assinatura: 29 de abril de 2019.
Fundamentação: Chamamento Publico Nº. 002/2019.
· Contrato de Fornecimento n.º 024/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: JAIR GUERMANDI
Objeto: Contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE, pelo período de 1 (um) ano, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de
acordo com a Chamada Pública N.º 002/2019.
Valor Total: R$. 4.794,60 (quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos).
Data da Assinatura: 29 de abril de 2019.
Fundamentação: Chamamento Publico Nº. 002/2019.
· Contrato de Fornecimento n.º 025/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: CLAUDEMIR ROSSI
Objeto: Contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE, pelo período de 1 (um) ano, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de
acordo com a Chamada Pública N.º 002/2019.
Valor Total: R$. 5.371,22 (cinco mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos).
Data da Assinatura: 29 de abril de 2019.
Fundamentação: Chamamento Publico Nº. 002/2019.
· Contrato de Fornecimento n.º 026/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: ANTONIO CARLOS DE FREITAS
Objeto: Contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE, pelo período de 1 (um) ano, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de
acordo com a Chamada Pública N.º 002/2019.
Valor Total: R$. 5.481,61 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos).
Data da Assinatura: 29 de abril de 2019.
Fundamentação: Chamamento Publico Nº. 002/2019.
· Contrato de Fornecimento n.º 027/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: JOÃO RODRIGUES RIBEIRO
Objeto: Contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE, pelo período de 1 (um) ano, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de
acordo com a Chamada Pública N.º 002/2019.
Valor Total: R$. 12.323,82 (doze mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos).
Data da Assinatura: 29 de abril de 2019.
Fundamentação: Chamamento Publico Nº. 002/2019.
· Contrato de Fornecimento n.º 028/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: ORIVALDO BIANCHINI JUNCO
Objeto: Contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE, pelo período de 1 (um) ano, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de
acordo com a Chamada Pública N.º 002/2019.
Valor Total: R$. 5.717,64 (cinco mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos)
Data da Assinatura: 29 de abril de 2019.
Fundamentação: Chamamento Publico Nº. 002/2019.
· Contrato de Fornecimento n.º 029/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: VIVIANE FERREIRA CAMILO GONZAGA
Objeto: Contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE, pelo período de 1 (um) ano, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de
acordo com a Chamada Pública N.º 002/2019.
Valor Total: R$. 5.413,71 (cinco mil, quatrocentos e treze reais e setenta e um centavos).
Data da Assinatura: 29 de abril de 2019.
Fundamentação: Chamamento Publico Nº. 002/2019.
· Contrato de Fornecimento n.º 030/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: ANTONIO SANCHES
Objeto: Contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE, pelo período de 1 (um) ano, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de
acordo com a Chamada Pública N.º 002/2019.
Valor Total: R$ 5.331,40 (cinco mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta centavos).
Data da Assinatura: 29 de abril de 2019.
Fundamentação: Chamamento Publico Nº. 002/2019.
· Contrato de Fornecimento n.º 031/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: APARECIDO FELIX DA SILVA.
Objeto: Contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE, pelo período de 1 (um) ano, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de
acordo com a Chamada Pública N.º 002/2019.
Valor Total: R$. 6.777,50 (seis mil, setecentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos).
Data da Assinatura: 29 de abril de 2019.
Fundamentação: Chamamento Publico Nº. 002/2019.
· Contrato de Fornecimento n.º 032/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: ADRIANA ASSIS DE OLIVEIRA
Objeto: Contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE, pelo período de 1 (um) ano, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de
acordo com a Chamada Pública N.º 002/2019.
Valor Total: R$. 5.385,35 (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).
Data da Assinatura: 29 de abril de 2019.
Fundamentação: Chamamento Publico Nº. 002/2019.
· Contrato de Fornecimento n.º 033/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: SALVINA ASSIS DE OLIVEIRA
Objeto: Contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE, pelo período de 1 (um) ano, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de
acordo com a Chamada Pública N.º 002/2019.
Valor Total: R$. 5.156,50 (cinco mil, cento e cinqüenta e seis reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura: 29 de abril de 2019.
Fundamentação: Chamamento Publico Nº. 002/2019.
· Contrato de Empreitada Global n.º 034/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: A. J. EXECUÇOES ELÉTRICAS LTDA – ME
Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de Subsituição de Iluminação
pública com lâmpadas de LED nas Avenidas Ipiranga e Perimetral da cidade de Nova Olímpia/
PR, com fornecimento dos materiais necessários de acordo com o Projeto elaborado pelo Setor de
Engenharia do Município de Nova Olímpia em regime de empreitada global.
Valor Total: R$. 305.845,00 (trezentos e cinco mil e oitocentos e quarenta e cinco reais)
Data da Assinatura: 30 de abril de 2019.
Fundamentação: Tomada de Preços Nº. 002/2019.
· Contrato de Fornecimento n.º 035/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: MUZACHI & SCHINCALHA LTDA ME
Objeto: Contratação de Empresa(s) em regime de menor preço por lote para fornecimento
parcelado de generos alimenticios, para a Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia,
para atendimento às demandas do Hospital Municipal.
Valor Total: R$ 32.214,38 (trinta e dois mil, duzentos e quatorze reais e trinta e oito centavos).
Data da Assinatura: 07 de maio de 2019.
Fundamentação: Pregão Presencial Nº. 010/2019.
· Contrato de Fornecimento n.º 036/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: PINHAL E GILAVERT LTDA - EPP
Objeto: Contratação de Empresa(s) em regime de menor preço por lote para fornecimento
parcelado de generos alimenticios, para a Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia,
para atendimento às demandas do Hospital Municipal.
Valor Total: 63.243,90 (sessenta e três mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa centavos).
Data da Assinatura: 07 de maio de 2019.
Fundamentação: Pregão Presencial Nº. 010/2019.
· Contrato de Fornecimento n.º 037/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: SUPERMERCADO BOM JESUS NOVA OLIMPIA EIRELI
Objeto: Contratação de Empresa(s) em regime de menor preço por lote para fornecimento
parcelado de generos alimenticios, para a Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia,
para atendimento às demandas do Hospital Municipal.
Valor Total: R$ 12.677,20 (doze mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte centavos).
Data da Assinatura: 07 de maio de 2019.
Fundamentação: Pregão Presencial Nº. 010/2019.
· Contrato de Fornecimento n.º 038/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: J. V. MILANI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI
Objeto: Fornecimento de combustível, lubrificantes e filtros, em veículos e máquinas da frota do
Município de Nova Olímpia/PR
Valor Total: R$ 1.323.580,00 (um milhão, trezentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta reais).
Data da Assinatura: 16 de maio de 2019.
Fundamentação: Pregão Presencial Nº. 011/2019.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE perobal

Estado do Parana
DECRETO Nº040/2019
Abre Crédito Especial, Fonte de Recursos e Dotação Orçamentária dando outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando o
disposto na Lei Municipal Nº. 1001 de 15 de maio de 2019, publicada em 16 de maio de 2019.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro Crédito Especial no valor de R$
416.345,05(quatrocentos e dezesseis mil trezentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), destinada à execução
do Convenio Nº. 764/2017, firmando com o Governo do Estado através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Urbano - SEDU para execução de Infraestrutura urbana – “Meu Campinho”.
05.00
SECRETARIA DE OBRAS AGRIC. SERV. PUBL.
05.02
Divisão de Fiscalização de Obras
1545215502.017
Manut. da Divisão de Serv. Urbanos e Planejamento
		
1124/4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÃO
380.000,00
Fonte
807 – SEDU – Meu Campinho
1125/4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
36.345,05
Fonte
00
TOTAL
.................................................................................
416.345,05
Art. 2º. Como recursos para cobertura do crédito aberto através do artigo anterior ficam utilizados:
a) o provável excesso de arrecadação na Fonte de Recurso 807 – SEDU – Meu Campinho, conforme o contido no
parágrafo 3º. Do Art. 43 da Lei Federal 4.320/64.............R$ 380.000,00
b) redução parcial da seguintes dotações orçamentarias:
05.00
SECRET. DE OBRAS, AGRIC E SERV. PUBLICOS
05.02
Divisão de Fiscalização de Obras
1545215502.017
Manut. da Divisão de Serviços Urbanos e Planej.
113/3.3.90.39.00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS – P. FISICA 36.345,05
Fonte
00
TOTAL
........................................................................... 36.345,05
TOTAL.......................................................................................R$ 416.345,05
Art. 3º Fica alterado o cronograma de desembolso mensal/programação financeira mensal.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 17 de maio de 2019.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL

ATO DA MESA N. 006/2019
A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, usando de suas legais atribuições,
RESOLVE:
AUTORIZAR o Vereador e Presidente Laercio Gomes de Araujo, a viajar até Maringá (PR), no dia 17 de maio/2019,
onde participará do Encontro para liberação de recursos para municípios, realizado pelo Governo do Paraná/
SEDU/SEED/SEDEST/SESA/FUNDEPAR, evento que contará com a presença do Senhor Governado, cabendo o
pagamento antecipado de uma diárias, nos termos da Resolução n. 02, de 17 de agosto de 2011.
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, 16 de maio de 2019.
LAÉRCIO GOMES DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA
LUIZ CARLOS BARRADAS
SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA

MUNICIPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ
Extrato de Contrato 005/2019
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
NOME: Vera Lucia dos Santos
FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM
SALARIO INICIAL: R$ 1.439,02
DATA DE ADMISSÃO: 14/05/2019
Municipio de Perobal, 13 de maio de 2019
ALMIR DE ALMEIDA
PREEITO

RG.5.120.974-5

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA
CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE de PÉROLA-PR
Rua Bernardino de Campos nº 750-Centro Fone 44-36361944

RESOLUÇÃO 10/2019
Súmula: dispõe sobre os candidatos aptos para a realização da prova teórica para o processo de escolha dos
Conselheiros Tutelares, para a gestão 2020 a 2023.
O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do Município de Pérola-PR no uso de suas atribuições legais que
lhe confere a Lei Municipal nº 1891 de 29 de agosto de 2013, através da comissão eleitoral para conselheiro tutelar.
Resolve:
Art. 1º Publicar os nomes dos candidatos aptos para a realização da prova teórica para o processo de escolha dos
Conselheiros Tutelares, para a gestão 2020 a 2023:
Candidatos Habilitados
RG
Gerson Roberto Canedos
8.139.624-7
Rosângela Aparecida Vieira
46.961.928-4 SP
Ednilson de Carvalho Nascimento
35.630.131-X SP
Debora Maia Rodrigues
10.278.067-1
Leandro Bello Sampaio
8.802.258-0
William Carvalho Bressan
386.216.381 SP
Fábio Lourenço de Oliveira
7.874.508-8
Adriana Keiko Miamoto Siqueira
5.923.070-0
Luiza Fernanda Gonçalves Stel
8.163.395-2
Thairiane Silveira Gomes
10.243.638-5
Ana Maria Pinguelo Mariano
9.453.362-7
Lucia Dodó Fermino
4.357.794-8
Rafael dos Santos Couto
12.711.771-3
Jocel de Mendonça
8.768.184-0
Tatiane Fonseca dos Santos Pitondo
10.788.965-5
Daniele Terra Wyrgoski
11.038.368-1
Iza Paulino Sezake Stanichesck
3.481.101-33 SP
Elizaneti Morelli Vital
6.757.020-0
Murilo Modenese Bartelochi
35.520.195 SP
Tais Oliveira da Silva
13.462.161-3
Fabiano Pereira
9.812.550-7
Kauana Aparecida Ferreira
12.954.688-3
Emerson Valoto Atanazio
9.367.632-7
Walber de Lucena Proenço
8.806.800-9
Zenilda Pereira dos Santos
6.700.567-8
Zenaide Pereira de Azevedo
4.392.027-8
Art. 2° Os candidatos acima citados estão convocados para a prova teórica a realizar-se no dia 08/06/2019, às 13h, na
Escola Municipal Arminda Rodrigues de Souza, conforme os artigos nº 15 à 25 do Edital de Abertura.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Pérola, 17 de maio de 2019
Márcia S. Girotto
Presidente da Comissão eleitoral

PREFEITURA MUNICIPAL DE São Jorge do Patrocínio

Estado do Parana
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019
O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, torna público, que realizará no dia 30 de maio de 2019, às
08h30min no anfiteatro Municipal, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – tipo menor preço GLOBAL,
Objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS,
BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE MAPAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, LAUDOS, PARECERES TÉCNICOS,
AVIVENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE DIVISAS E LIMITES ENTRE PROPRIEDADES RURAIS E URBANAS,
CADASTRAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS E PLANIMÉTRICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIOPR. 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, 17 de maio de 2019.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA
RESOLUÇÃO Nº. 02, de 17 de maio de 2019

Súmula: Constitui a Comissão Eleitoral Especial para a Eleição do Conselho Tutelar no Município de São Jorge do
Patrocínio - PR.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA de São Jorge do
Patrocínio, Estado do Paraná, no uso das atribuições asseguradas pela Lei Federal nº 8.069/90, Lei Municipal nº
1.701/2013, alterada pela Lei Municipal nº 2.255/2019, Regimento Interno e deliberação do Plenário, em reunião
ordinária, realizada em 17 de maio de 2019, no anfiteatro da Prefeitura Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir a Comissão Eleitoral Especial para a Eleição do Conselho Tutelar, composta pelos conselheiros
abaixo nominados:
I – Egídio Facci;
II – Genivaldo Braz de Campos;
III – Gladson Geraldo Maestro da Silva;
IV – Maria Alice Mazzei.
Art. 2º Delega à Comissão Eleitoral Especial poderes gerais para deliberar sobre todos os assuntos atinentes ao
Processo Eleitoral para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de São Jorge do Patrocínio.
Art. 3º Os trabalhos prestados por esta Comissão constituirão serviços públicos relevantes e não acarretarão ônus
ao erário público municipal.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São Jorge do Patrocínio, 17 de maio de 2019.					
Maria Alice Mazzei
Presidente do CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE São Jorge do Patrocínio

Estado do Parana
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019
O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, torna público, que realizará no dia 29 de maio de 2019,
às 08h30min no anfiteatro Municipal, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – tipo menor preço por lote,
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ASSESSÓRIOS, PERIFÉRICOS, E ELETRONICOS,
PARA ATENDER A DEMANDA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 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, 17 de maio de 2019.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE xambrê

Estado do Parana
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre
propostas apresentadas ao Pregão nº014/2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais.
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio
sobre propostas apresentadas no Pregão nº 014/2019 PMX, objetivando a aquisição
de veículo de passeio novo, zero quilometro, para uso no Conselho Tutelar do
Município de Xambrê, Estado do Paraná, com recursos na modalidade Fundo a
Fundo através da Deliberação nº107/2017 –CEDCA/PR, conforme especificações e
condições constantes deste Edital e seus Anexos, tendo sido declarada vencedora
a(s) empresa(s) abaixo especificadas, nos termos da ata anexada no referido
processo:
VENCEDORES
VALOR TOTAL (R$)
FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
48.500,00
Art.2º. Autoriza a contratação após cumprir todas as formalidades legais nos termos
do art. 54 e seguintes da Lei 8.666/93.
Xambrê- Pr, 17 de maio de 2019.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal de Xambrê
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PREFEITURA MUNICIPAL DE tapejara

Estado do Parana
DECRETO Nº. 046, DE 16 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar em dotação do orçamento corrente.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 inciso VI, da Lei Orgânica
do Município, e tendo em vista a Lei Orçamentária Anual nº. 2.016, de 23 de Outubro de 2018.
DECRETA
Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no Orçamento do Executivo para o corrente exercício o valor de R$:
183.700,00 (cento oitenta três mil e setecentos reais), destinados a ocorrer com despesas classificadas nas atividades
e nos elementos a seguir discriminados:
05.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Administração
05.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Serviços Gerais
05.002.04.000.0000.0.000 - Administração
05.002.04.122.0000.0.000 - Administração de Geral
05.002.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo
05.002.04.122.0002.2.008 - Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Gerais
3.3.90.47.00.00 (55) Obrigações Tributárias e Contributivas
R$: 50.000,00
Fonte: 000 - Recursos Ordinários Livres
06.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Finanças
06.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Tributação e Fiscalização
06.001.04.000.0000.0.000 - Administração
06.001.04.129.0000.0.000 - Administração de Receitas
06.001.04.129.0008.0.000 - Administração Tributária
06.001.04.129.0008.2.010 - Manutenção e Encargos da Divisão de Tributação e Fiscalização
3.3.90.30.00.00 (64) Material de Consumo
R$: 5.000,00
Fonte: 000 - Recursos Ordinários Livres
10.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Educação Cultura e Esportes
10.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Ensino Fundamental
10.001.12.000.0000.0.000 - Educação
10.001.12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental
10.001.12.361.00017.0.000 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental
10.001.12.361.00017.2.019 - Manutenção e Encargos da Divisão de Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 (195) Material de Consumo
R$: 49.000,000
Fonte: 104 - Educação 25% / Sobre Impostos
10.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Educação Cultura e Esportes
10.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Ensino Fundamental
10.001.12.000.0000.0.000 - Educação
10.001.12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental
10.001.12.361.00017.0.000 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental
10.001.12.361.00017.2.062 - Manutenção e Encargos do Salário Educação
4.4.90.51.00.00 (225) Obras e Instalações
R$: 77.000,00
Fonte: 107 - Salário Educação
12.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social
12.003.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Assistência Social
12.003.08.000.0000.0.000 - Assistência Social
12.003.08.244.0000.0.000 - Assistência Comunitária
12.003.08.244.0028.0.000 - Atendimento Social
12.003.08.244.0028.2.130 - Manutenção e Encargos do FMAS/IGDBF /Bolsa Família
3.3.90.30.00.00 (448) Material de Consumo
R$: 2.700,00
Fonte: 936 - Componentes para Qualificação Gestão Suas
TOTAL R$: 183.700,00
Art. 2o Para cobertura do crédito aberto no artigo 1o, será utilizado como recurso o cancelamento das seguintes
dotações orçamentárias:
05.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Administração
05.002.00.000.0000.0.000 - Divisão de Serviços Gerais
05.002.04.000.0000.0.000 - Administração
05.002.04.122.0000.0.000 - Administração de Geral
05.002.04.122.0002.0.000 - Programa de Apoio Administrativo
05.002.04.122.0002.2.008 - Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Gerais
3.1.90.11.00.00 (42) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
R$: 50.000,00
Fonte: 000 - Recursos Ordinários Livres
06.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Finanças
06.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Tributação e Fiscalização
06.001.04.000.0000.0.000 - Administração
06.001.04.129.0000.0.000 - Administração de Receitas
06.001.04.129.0008.0.000 - Administração Tributária
06.001.04.129.0008.2.010 - Manutenção e Encargos da Divisão de Tributação e Fiscalização
3.3.90.36.00.00 (66) Outros Serviços de Terceiros - P. Física
R$: 5.000,00
Fonte: 000 - Recursos Ordinários Livres
10.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Educação Cultura e Esportes
10.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Ensino Fundamental
10.001.12.000.0000.0.000 - Educação
10.001.12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental
10.001.12.361.00017.0.000 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental
10.001.12.361.00017.2.019 - Manutenção e Encargos da Divisão de Ensino Fundamental
3.3.90.39.00.00 (206) Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
R$: 49.000,00
Fonte: 104 - Educação 25% / Sobre Impostos
10.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Educação Cultura e Esportes
10.001.00.000.0000.0.000 - Divisão de Ensino Fundamental
10.001.12.000.0000.0.000 - Educação
10.001.12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental
10.001.12.361.00017.0.000 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental
10.001.12.361.00017.2.062 - Manutenção e Encargos do Salário Educação
3.3.90.32.00.00 (221) Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
R$: 77.000,00
Fonte: 107 - Salário Educação
12.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social
12.003.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Assistência Social
12.003.08.000.0000.0.000 - Assistência Social
12.003.08.244.0000.0.000 - Assistência Comunitária
12.003.08.244.0028.0.000 - Atendimento Social
12.003.08.244.0028.2.130 - Manutenção e Encargos do FMAS/IGDBF /Bolsa Família
3.3.90.39.00.00 (451) Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
R$: 2.700,00
Fonte: 936 - Componentes para Qualificação Gestão Suas
TOTAL R$: 183.700,00
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 16 de Maio de 2019.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE tapejara

Estado do Parana
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Tapejara, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 76.247.345/0001-06;
CONTRATADA: ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM SISTEMAS PUBLICOS LTDA - EPP.
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 009/2017
OBJETO: Aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato Administrativo nº 089/2017, referente à Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de licença de uso de softwares de gestão pública, consistindo
na instalação, manutenção, conversão dos dados, suporte e treinamento de pessoal para implantação integrada
com acesso ilimitado de usuários, para atendimento dos Departamentos Administrativos da Prefeitura Municipal de
Tapejara/PR.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir do dia 16/05/2018 até 15/05/2019
VALOR: R$- 236.400,00 (duzentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais)
FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE/PR
Tapejara/Pr, 15 de maio de 2019.
RODRIGO DE OLIVEIRA KOIKE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE tapejara

Estado do Parana
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório
Pregão Nº 014/2019, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 10 de maio de 2019.
Fornecedor: CIRURGICA ITAMBÈ-EIRELI-ME
CNPJ/CPF: 26.847.096/0001-11
Valor Total Homologado - R$ 33.340,24 (trinta e três mil, trezentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos)
Fornecedor: MEDEFE PPRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA.-ME
CNPJ/CPF: 25.463.374/0001-74
Valor Total Homologado - R$ 51.994,16 (cinquenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e dezesseis
centavos)
Fornecedor: DENTAL SHOW-COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
CNPJ/CPF: 11.776.334/0001-78
Valor Total Homologado - R$ 33.109,36 (trinta e três mil, cento e nove reais e trinta e seis centavos)
Fornecedor: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ/CPF: 28.289.799/0001-05
Valor Total Homologado - R$ 49.416,80 (quarenta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos)
Fornecedor: MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICOS HOSP. EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 27.330.244/0001-99
Valor Total Homologado - R$ 66.043,80 (sessenta e seis mil e quarenta e três reais e oitenta centavos)
Fornecedor: HS MED COMÉRCIO DE ARTIGO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.-EPP
CNPJ/CPF: 00.064.780/0001-33
Valor Total Homologado - R$ 45.091,59 (quarenta e cinco mil e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos)
Fornecedor: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 27.789.446/0001-01
Valor Total Homologado - R$ 106.490,00 (cento e seis mil, quatrocentos e noventa reais)
Fornecedor: A. D. DAMINELLI-EIRELI
CNPJ/CPF: 10.749.758/0001-80
Valor Total Homologado - R$ 37.754,36 (trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis
centavos)
Fornecedor: SULMED ARTIGOS HOSPITALARES LTDA-EPP
CNPJ/CPF: 03.407.436/0001-98
Valor Total Homologado - R$ 116.869,48 (cento e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e
oito centavos)
Fornecedor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP
CNPJ/CPF: 01.328.535/0001-59
Valor Total Homologado - R$ 33.049,60 (trinta e três mil e quarenta e nove reais e sessenta centavos)
Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 16 de maio de 2019.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE tapira

Estado do Parana
ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 02/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 54/2019
CHAMAMENTO PARA O CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS, PESSOAS FÍSICAS, PARA O CARGO DE
FISIOTERAPEUTA - 40 HORAS SEMANAIS
Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no “caput” do Artigo 25, da Lei nº. 8.666/93, e parecer exarado
pela assessoria jurídica deste Município, a contratação dos profissionais, conforme projeto e o resultado do
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019, cujos profissionais credenciados foram:
CARGO
CANDIDATO (A)
CPF
CLASSIF.
FISIOTERAPEUTA
ROSILAINE DE LIMA BERINGUI AOKI
036.469.119-05 1º
Face ao disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida
publicidade.
Tapira, 17 de Maio de 2019.
EDNER JOÃO PERES DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação
RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 02/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 54/2019
CHAMAMENTO PARA O CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS, PESSOAS FÍSICAS, PARA O CARGO DE
FISIOTERAPEUTA - 40 HORAS SEMANAIS
Ratifico o ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 02/2019 de autoria do Sr. EDNER JOÃO
PERES DA SILVA, Presidente da Comissão de Licitação, tudo de conformidade com os documentos que instruem o
respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído.
Publique-se.
Tapira, 17 de Maio de 2019
Cláudio Sidiney de Lima
Prefeito Municipal
CHAMAMENTO PARA O CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS, PESSOAS FÍSICAS, PARA O CARGO DE
FISIOTERAPEUTA - 40 HORAS SEMANAIS
CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS
Ficam convocados a comparecerem a Prefeitura Municipal de Tapira, sito a Rua Paranaguá, 518, os profissionais
abaixo relacionados:
CARGO
CANDIDATO (A)
CPF
CLASSIF.
FISIOTERAPEUTA
ROSILAINE DE LIMA BERINGUI AOKI
036.469.119-05 1º
Os convocados têm um prazo de 30 (trinta) dias para apresentação junto a Divisão de Licitações, sob pena de
desclassificação, caso não compareça. O prazo começa a contar a partir da publicação desta.
Tapira, 17 de Maio de 2019
EDNER JOÃO PERES DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE terra roxa

Estado do Parana
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIENCIA PÚBLICA
O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, representado por Altair Donizete de Pádua, Prefeito Municipal, no uso
de suas atribuições legais, torna público e convoca todos os interessados para a Audiência Pública, que será realizada
no dia 23 de maio de 2019, às 15h00min, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Terra Roxa, Estado do
Paraná, sito à Rua Governador Parigot de Souza, 78, nesta cidade, para apresentação e discussão do Plano Municipal
de Arborização Urbana.
Em atendimento a Legislação vigente, o Plano encontra-se a disposição dos interessados na rede mundial de
computadores, no endereço eletrônico: terraroxa.pr.gov.br.
Terra Roxa, Paraná, 30 de abril de 2019.
ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

FONE (044) 3643 -1301  CEP 87570-000
Rua Jorge Ferreira nº.550 - Francisco Alves - Paraná
ATO DA MESA Nº 018/2019
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, DE ACORDO COM O
DISPOSTO NO ARTIGO 25, INCISO XV, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO NA
RESOLUÇÃO Nº001/2017.
RESOLVE:
Autorizar o Vereador da Câmara Municipal de Francisco Alves, DARIO APARECIDO DE NIGRO a viajar a cidade de
Curitiba nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2019, para participar do curso “OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO
NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE
CONTROLE”, promovido pela IFAG, na cidade de Curitiba - Paraná.
Fica o vereador acima nominado, autorizado ao recebimento de 03 (três) diárias de acordo com o contido na
Resolução nº001/2017, bem como o reembolso das passagens.
Edifício da Câmara Municipal de Francisco Alves, aos 16 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove.
Miguel Arcanjo dos Santos Rubens Eugênio dos Santos
Presidente 		
1º Secretário
Liomar Mendes Lisbôa
Valtair Jacintho da Silva
Vice-Presidente
2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

FONE (044) 3643 -1301  CEP 87570-000
Rua Jorge Ferreira nº.550 - Francisco Alves - Paraná
ATO DA MESA Nº 019/2019
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, DE ACORDO COM O
DISPOSTO NO ARTIGO 25, INCISO XV, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO NA
RESOLUÇÃO Nº001/2017.
RESOLVE:
Autorizar o Vereador da Câmara Municipal de Francisco Alves, VALDEMIR TERCEIRO CHAMORRO a viajar a
cidade de Curitiba nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2019, para participar do curso “OS PODERES EXECUTIVO
E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS PRINCIPAIS
MECANISMOS DE CONTROLE”, promovido pela IFAG, na cidade de Curitiba - Paraná.
Fica o vereador acima nominado, autorizado ao recebimento de 03 (três) diárias de acordo com o contido na
Resolução nº001/2017, bem como o reembolso das passagens.
Edifício da Câmara Municipal de Francisco Alves, aos 16 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove.
Miguel Arcanjo dos Santos Rubens
Eugênio dos Santos
Presidente 			
1º Secretário
Liomar Mendes Lisbôa 		
Valtair Jacintho da Silva
Vice-Presidente 		
2º Secretário
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Publicações legais
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 117/2019
NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 3/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2019
DATA CONTRATO: 17 de maio de 2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA
E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito municipal Sr.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA, portador do CI/RG nº 3.133.647-3, CPF/MF nº 391.385.779-68.
CONTRATADO: MINERPAL COMERCIO DE MATERIAIS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 78.930.435/0001-22, neste ato representada pelo seu proprietário Sr. ADEMAR
PAWLOWSKI, Administrador, portador do RG/CI nº 317.923 e no CPF/MF nº 211.789.259-00, com endereço à
RODOVIA - PR 496 PARA GUAIRA PR 364- KM 04, 2, CENTRO - 85.950-000, Palotina - PR.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA EM RUAS DO QUADRO URBANO DA CIDADE DE TERRA ROXA-PR, CONFORME CONTRATO DE
REPASSE Nº 845105/2017/MCIDADES/CAIXA.
VALOR: Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 257.949,98
(duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), condições estas do
1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente ao item nº 1.
EXECUÇÃO: Prazo para execução do contrato será de até 3 (três ) meses, contados a partir da emissão da Ordem
de Serviço.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do CONTRATO é de até 4 ( quatro ) meses, a partir da sua assinatura.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO MUNICIPAL

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE tuneiras do oeste

Estado do Parana
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019 (art. 24, IV)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, Estado da Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO o disposto no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93,
autoriza a DISPENSA DE LICITAÇÃO, e com base no Parecer Jurídico deste município, resolve RATIFICAR
os termos de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 para contratação da empresa VERMED COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA. – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 13.544.393/0001-46, com
sede na Avenida Rio de Janeiro, 118 – Centro, na cidade de Tuneiras do Oeste/PR, com o objetivo de AQUISIÇÃO
EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO
MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, E PARA COMPOSIÇÃO DA FARMÁCIA
BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE TUNEIRAS DO OESTE, para o período aproximado de 60 (sessenta)
dias, considerando a recomendação disposta no Apontamento Preliminar de Acompanhamento – APA expedido pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, recebido em 13/03/2019, referente ao Pregão Presencial nº 009/2019,
conforme documentos anexos a este processo administrativo.
O valor total da contratação é de R$-57.650,03 (cinqüenta e sete mil seiscentos e cinqüenta reais e três centavos).
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do necessário contrato com cláusula
resolutiva de direitos e deveres após a posterior homologação da licitação para contratação do objeto supra, caso
não seja superado o prazo de vigência contratual, e o empenho da despesa nas dotações do orçamento vigente, e
publique-se o presente ato na Imprensa Oficial, conforme estabelecido no art. 26 Lei nº 8.666/93.
Tuneiras do Oeste, 17 de maio de 2019.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 119/2019
NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 6/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2018
DATA CONTRATO: 17 de maio de 2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA
E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito municipal Sr.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA, portador do CI/RG nº 3.133.647-3, CPF/MF nº 391.385.779-68.
CONTRATADO: UMUARAMA PUBLICIDADES LTDA-ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/
MF nº 08.649.029/0001-00, neste ato representada pelo seu proprietário Sr. MARCO ANTONIO PINTO TAVARES,
Administrador, portador do RG/CI nº 6660012-2 e no CPF/MF nº 035.190.269-45, com endereço à RUA LONDRINA,
3954, CENTRO - 87.502-250, Umuarama - PR.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE A
SEREM REALIZADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, VISANDO EXECUTAR, DISTRIBUIR E
DIVULGAR ATOS, AÇÕES, CAMPANHAS E PROMOÇÕES REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, PARA ORIENTAÇÃO SOCIAL, EDUCATIVA E INFORMATIVA
DE SEUS MUNÍCIPES..
VALOR: Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 239.971,40
(duzentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta centavos), condições estas do 1º colocado,
conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente ao item nº 1.
EXECUÇÃO: Prazo para execução do contrato será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do CONTRATO é de até 12 ( doze ) meses, a partir da sua assinatura.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE terra roxa

Estado do Parana
PORTARIA Nº.12584/2019
Súmula: Concede aposentadoria Voluntária Por Idade e dá outras providências.
O Prefeito Altair Donizete de Pádua, do Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e considerando o processo de aposentadoria da servidora Lucina Maria Fernandes.
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida a servidora Lucina Maria Fernandes, brasileira, Servidora Público Municipal de Terra Roxa – PR,
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, na referência ASG IX conforme quadro de cargos, portadora
do RG nº 5.580.081-2, e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.881.629-10, Aposentadoria Voluntária por Idade, com
proventos mensais e proporcionais a 7114/10950 avos, no valor de R$ 754,23 (Setecentos e cinquenta e quatro reais
e vinte e três centavos) e R$ 243,77 (Duzentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos) de complementação
para atingir o piso salarial na forma da lei com fundamento no Art. 40, § 1º, III, “b” da CF – Comum
Provento Proporcional ao Tempo Contribuição – Sem Paridade
Média das 80% maiores Remunerações.
Art. 2º Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor constante na planilha de cálculo de
proventos.
Art. 3º Para efeito de recebimento por força do § 3º, do artigo 39 c.c. artigo 7º, incisos VII, da Constituição Federal,
deverá ser pago o valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nada de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Terra Roxa,17 de maio de 2019.
Registre-se e Publique-se
Altair Donizete de Pádua
Prefeito Municipal
PORTARIA nº.12585/2019
Súmula: Concede Aposentadoria Por Invalidez Permanente e dá outras providências.
O Prefeito Altair Donizete de Pádua, do Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas por Lei, e considerando o processo de aposentadoria da servidora Sirlena Aparecida de Souza.
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida a servidora Sirlena Aparecida de Souza, brasileira, Servidora Público Municipal de Terra
Roxa – PR, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, na referência ASG XI conforme quadro de
cargos, portadora do RG nº. 5.628.939-9, e inscrita no CPF/MF sob o nº 919.455.349-15, Aposentadoria por Invalidez
Permanente com proventos proporcionais no valor de R$ 1.865,77(Um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e
setenta e sete centavos)Art. 40, § 1º, I, da CF c/c art. 6º-A da EC 41/03 – Emenda 70/2012 Provento Proporcional –
Doença Comum, não especificada em Lei – Com Paridade, Última Remuneração.
Art. 2º Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor constante na planilha de cálculo de
proventos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Terra Roxa, 17 de maio de 2019.
Registre-se e Publique-se
Altair Donizete de Pádua
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE tuneiras do oeste

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 037/2019
PREGÃO PRESENCIAL		
Nº 025/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 084/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: E. M. D. LOPES – CONSTRUÇÃO - ME
PRAZO DE VIGÊNCIA: (17/05/2019 a 16/05/2020)
VALOR: R$-127.563,70
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste, em 17 de Maio de 2019.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 037/2019
PREGÃO PRESENCIAL		
Nº 025/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 085/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: NEIDE DANTAS DO NASCIMENTO – MATERIAIS - ME
PRAZO DE VIGÊNCIA: (17/05/2019 a 16/05/2020)
VALOR: R$-59.345,60
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste, em 17 de Maio de 2019.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 037/2019
PREGÃO PRESENCIAL		
Nº 025/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 086/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: FERNANDO TAVARES FERREIRA & CIA. LTDA. - ME
PRAZO DE VIGÊNCIA: (17/05/2019 a 16/05/2020)
VALOR: R$-181.274,50
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste, em 17 de Maio de 2019.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 037/2019
PREGÃO PRESENCIAL		
Nº 025/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 087/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: MB FERRARI MADEIRAS EIRELI - EPP
PRAZO DE VIGÊNCIA: (17/05/2019 a 16/05/2020)
VALOR: R$-76.154,50
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste, em 17 de Maio de 2019.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

LOTE 1
Valor Total do Lote: 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinquenta reais)

Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.

1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO
(SALÃO C/ BANHEIROS-MASC.
FEMI., E COZINHA), LOCALIZADO
NA CIDADE DE TUNEIRAS DO
OESTE, ORNAMENTADO E C/
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK
P/ REALIZAÇÃO DA ‘III
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA’, A
REALIZAR-SE NA DATA PROVÁVEL
06/06/2019, INCLUINDO
DISPONIBILIZAÇÃO DO ESPAÇO
PARA REALIZAÇÃO DA PRÉCONFERÊNCIA NA DATA PROVÁVEL
DE 22/05/2019.

SPASSUS
PA & PE

UN

1,00

3.650,0000

Valor
Total
3.650,00

Estado do Parana
PORTARIA N.º 12588/2019
O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o
requerimento protocolado sob nº 3059/2019 em 17/05/2019
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar a pedido, o Sr. Franciel Aparecido da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 10.745.031-9 SSP/
PR, ocupante do cargo em provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, a partir de 17 de maio de 2019.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, em 17 de maio de 2019.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2019
NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 26/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2019
DATA CONTRATO: 17 de maio de 2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA
E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito municipal Sr.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA, portador do CI/RG nº 3.133.647-3, CPF/MF nº 391.385.779-68.
CONTRATADO: BIT CONTROL INOFRMÁTICA LTDA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/
MF nº 03.527.947/0001-43, neste ato representada pelo seu proprietário Sr. BEN HUR ROBERVAL TEIXEIRA
BERBET, Administrador, portador do RG/CI nº e no CPF/MF nº 017.158.299-30, com endereço à RUA ARARUNA,
671, CENTRO - 87.301-120, Campo Mourão - PR.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS/OFICINAS NO PROJETO CRESCER DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
VALOR: Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 14.840,00
(quatorze mil e oitocentos e quarenta reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º,
referente ao item nº 2.
EXECUÇÃO: Prazo para execução do contrato será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do CONTRATO é de até 12 ( doze ) meses, a partir da sua assinatura.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 122/2019
NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 26/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2019
DATA CONTRATO: 17 de maio de 2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA
E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito municipal Sr.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA, portador do CI/RG nº 3.133.647-3, CPF/MF nº 391.385.779-68.
CONTRATADO: DEFENTI E RIBEIRO, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 12.353.106/000158, neste ato representada pelo seu proprietário Sr. DANIELA DE ALMEIDA KERBER, Administrador, portador do RG/
CI nº 68512735 e no CPF/MF nº 035.627.389-00, com endereço à AVENIDA HORACIO RACCANELO FILHO, 6326,
CENTRO - 87.020-035, Maringá - PR.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS/OFICINAS NO PROJETO CRESCER DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
VALOR: Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 19.474,08
(dezenove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oito centavos), condições estas do 1º colocado, conforme Art.
nº 64 parágrafo 2º, referente ao item nº 1.
EXECUÇÃO: Prazo para execução do contrato será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do CONTRATO é de até 12 ( doze ) meses, a partir da sua assinatura.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Parana
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo aditivo nº002
REF: CONTRATO DE FORNECIMENTO N°037/2016
CONTRATANTE: MUNICIPIO XAMBRÊ
CONTRATADO: CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA EPP
Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência disposto no item 5.1 e 5.2 do presente contrato, para o dia
13/08/2019.
Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Xambrê, 09 de maio de 2019.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Parana
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão
nº012/2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas
no Pregão nº 012/2019 PMX, objetivando a contratação de empresa objetivando o fornecimento e instalação de ar
condicionado e climatizador evaporativo para serem instalados no Conselho Tutelar e Centro de Convivência do
Idoso do Município de Xambrê, Estado do Paraná, conforme especificações e condições constantes deste Edital e
seus Anexos, tendo sido declarada vencedora a(s) empresa(s) abaixo especificadas, nos termos da ata anexada no
referido processo:
VENCEDORES
VALOR TOTAL (R$)
ERICSON POLZONOFF RUIZ 02776273975 2.350,00
EVAPORCLIMA PLACAS EVAPORATIVAS EIRELI-EPP
11.290,00
Art.2º. Autoriza a contratação após cumprir todas as formalidades legais nos termos do art. 54 e seguintes da Lei
8.666/93.
Xambrê- Pr, 17 de maio de 2019.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal de Xambrê

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) proponente(s) abaixo
relacionada(s), tudo conforme o constante no mapa comparativo de preços e na ata que faz parte integrante
do presente procedimento:
AMOVIRX- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA RURAL JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, CNPJ
Nº.14.914.921/0001-74, ficou com o lote nº04.
LOTE 04
QTD
DESCRIÇÃO
01
Trator Massey Ferguson 275, ano 2001, Motor Perkins diesel de 04 cilindros com 75 cv, capota, 3°
ponto, faróis auxiliares, cambio com 8 velocidades a frente e 02 a ré, com pesos traseiros e
dianteiros, pneus dianteiros 7.50x16 e traseiros 15x30, freios a disco c/ com banho a óleo,
embreagem dupla.
CONTRATO PRONAF N° 105.337-79/2001 – R$ 37.380,00
01
Sulcador para cana e outros com 01 haste com largura de sulco mínimo de 700 mm de
profundidade mínimo do sulco de 400 mm – CONVÊNIO 0227050-2/2008 PRODESA 01 R$
1.200,00 / CONTRATO PRONAF N° 105.337-79/2001 R$ 2.190,00
01
Cultivador hidráulico de 09 enxadas, modelo CE manca, tatu – CONTRATO PRONAF N° 105.3377/2001 - R$ 2.180,00
A associação ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DE DAVIAGRIESTRELA, CNPJ Nº.20.966.363/0001-93, ficou com o lote nº02;
LOTE 02
QTD
DESCRIÇÃO
01
Trator John Deere 6110 E – ano 2013 traçado, Motor 110 cv, 4 cilindros, tração 4x4, transmissão de
12 marchas a frente e 04 a ré totalmente sincronizadas, com alavancas com cambio laterais,
tomada de potencia independente, sistema hidráulico com engate de 03 pontos, com 02 VCR
(válvula de controle remoto), direção hidrostática, embreagem hidráulica arrefecida a óleo, freios a
disco em banho de óleo auto ajustáveis, sistema hidráulico com vazão da bomba de 54L/min, pesos
dianteiros e traseiros, faróis auxiliares, rodados de no mínimo 14.9-24 e traseiro 23,1-30.

01
01
01
01
01

01

Tuneiras do Oeste, 17 de maio de 2019.
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Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE terra roxa

Estado do Parana
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA
REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 001/2019
A Comissão Especial de Licitação constituída sob a Presidência de Letícia Macedo D’Avila Corrêa e membros Paula
Cristina Gonfio Pires, Carlos Simões Garrido Júnior, Gislaine Alves Vieira e Paulo Henrique Ruiz Leite, reuniu-se a
Comissão Especial de Licitação designada pela Portaria nº 1.927/2018, comunica aos proponentes interessados que,
após emissão do Resultado de Julgamento das propostas técnicas emitido pela Subcomissão Técnica referente a
analise das propostas técnicas apresentadas na licitação mencionada, cujo objeto é: seleção e contratação de 2 (duas)
empresas especializadas para a prestação de serviços de publicidade aos Órgãos e Entidades da Administração
Direta e Indireta do Município de Umuarama, para o período de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogada por iguais e
sucessivos períodos, nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93, a classificação técnica ficou a seguinte:
- A empresa UMUARAMA PUBLICIDADES LTDA – ME, ficou classificada em primeiro lugar contabilizando 61,5
(sessenta e um virgula cinco) pontos.
- A empresa DOPPS + LUCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. – EPP, ficou classificada em segundo lugar
contabilizando 51,5 (cinqüenta e um virgula cinco) pontos.
- A empresa BLANCOLIMA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ficou classificada em terceiro lugar contabilizando
42,6 (quarenta e dois virgula seis) pontos.
- A empresa DUDACOM MARKETING INTEGRADO EIRELI, ficou classificada em quarto lugar contabilizando 41,9
(quarenta e um virgula nove) pontos.
- A empresa ÚNICA PROPAGANDA LTDA. – EPP, ficou classificada em quinto lugar contabilizando 31,2 (trinta e um
virgula dois) pontos.
Comunica, outrossim, que dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste edital,
a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta
prejudicada.
Umuarama, 17 de maio de 2019.
Letícia Macedo D’Avila Corrêa
Presidente da Comissão Especial de Licitação

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2019
NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 26/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2019
DATA CONTRATO: 17 de maio de 2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA
E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito municipal Sr.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA, portador do CI/RG nº 3.133.647-3, CPF/MF nº 391.385.779-68.
CONTRATADO: CAPACITA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no
CNPJ/MF nº 19.384.423/0001-80, neste ato representada pelo seu proprietário Sr. LUCIANA DA SILVA, Administrador,
portador do RG/CI nº e no CPF/MF nº 030.856.719-60, com endereço à AVENIDA DR. ALEXANDRE RASGULAEFF,
3378, pq. res. cidade nova - 87.023-060, Maringá - PR.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS/OFICINAS NO PROJETO CRESCER DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
VALOR: Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 12.268,80
(doze mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64
parágrafo 2º, referente ao item nº 3.
EXECUÇÃO: Prazo para execução do contrato será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do CONTRATO é de até 12 ( doze ) meses, a partir da sua assinatura.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO XAMBRÊ
CONTRATADO: M L S CLÍNICA MÉDICA LTDA – ME
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação, pelo CONTRATADO, de Serviços Médicos de Ginecologia,
atendimento nas unidades básicas, atendimento em ginecologia – pré natal, referente a 04/horas semanais na Rede
Municipal de Saúde de Xambrê – Referência - SIA/SUS.
VIGÊNCIA:02/05/2019 à 31/03/2019
VALOR: R$68.200,00
FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado, tendo-se em vista o Processo de Inexigibilidade de
Licitação n° 006/2019 e edital de Chamamento Público nº 002/2019.
Xambrê, Pr,02 de maio de 2019
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO XAMBRÊ
CONTRATADO: WEBSTILO ASSESSORIA, SUPORTE TÉCNICO E INFORMÁTICA LTDA - ME
OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços na revisão do PPA- Plano Plurianual de Investimentos
2018 à 2021 e elaboração da LDO 2020 com levantamento das ações, realização de reuniões e audiências públicas,
com elaboração do Projeto de Lei e seus anexos.
VIGÊNCIA:15/05/2019 à 15/09/2019
VALOR: R$9.000,00
FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato é celebrado sem a ocorrência de licitação, mediante a Dispensa de Licitação
n°003/2019-PMX, ratificada em 06 de maio de 2019, sendo dispensada com fundamento no artigo 24, inciso II, da
Lei nº. 8.666/93.
Xambrê, Pr,15 de maio de 2019
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ

CONVÊNIO N° 100.3312/2013 MDA – R$ 119.900,00
Grade de aradora com controle remoto 18 discos de 28x600 mm com espaçamento entre discos de
270 mm, mancal a óleo – CONVÊNIO N° 760.456/2011 PRODESA – 01 R$ 18.830,00 / 01
18.850,00 / 01 R$ 16.480,00
Terraceador 20 discos de arrasto com controle remoto de 26x400 milimitros de espaçamento com
02 pneus – CONVÊNIO N° 788.733/2013 MAPA – R$ 29.350,00
Grade niveladora 32 discos de 20x3.5 mm espaçamento entre discos de 1.70 mm até 175 mm com
mancais lubrificados a óleo hidráulica – CONTRATO PRONAF N° 105.337/79 – 2001 R$ 3.480,00 /
CONVÊNIO 0227050-2 PRODESA – 2008 / R$ 6.000,00
Arado subsolador 05 hastes, garras ajustáveis, profundidade de operação de 20 a 45 cm de largura
de trabalho 1.70 m – CONVÊNIO N° 760.456/2011 PRODESA – 01 R$ 3.450,00 / 01 R$ 3.400,00
Vagão forrageiro em aço, basculante, capacidade em toneladas 5, com 4 pneus de 750x16 no
rodado, capacidade volumétrica 8,00 m³ - CONVÊNIO 0227050-2 PRODESA 2018 R$ 10.900,00 /
CONTRATO PRONAF N° 105.337-79/2001 R$ 10.585,00 Vagão forrageiro em aço, basculante,
capacidade em toneladas 5, com 4 pneus de 750x16 no rodado, capacidade volumétrica 8,00 m³ CONVÊNIO 0227050-2 PRODESA 2018 R$ 10.900,00 / CONTRATO PRONAF N° 105.337-79/2001
R$ 10.585,00
Forrageira 12 facas hidráulica, transmissão correia, bica hidráulica, 4 rolos colhedores peso Maximo
600 kg, 01 rotor, com transmissão por correia. CONVENIO MDA N° 100.3312-08/2013 R$
14.300,00 - CONVENIO N° 760.456/2011 PRODESA R$ 14.350,00
Distribuidor de calcário e estercos sólidos com capacidade para até 8000 kg com esteira dupla e
defletor, tampa de regulagem, funil e disco duplo de distribuição, eixo tander duplo com 4 pneus
750x16 – 19 lonas tomada de força no cardan, reator de acionamento de esteira com regulagem de
velocidade – CONVÊNIO N° 242/2017 SEAB – R$ 30.100,00
Plantadeira hidráulica pantográfica 4 linhas de espaçamento 70 cm com dosador de adubo no
sistema de rosca sem fim e disco duplo – CONTRATO SEAB 2013 – R$ 21.500,00

A associação AAGRILUZ-ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DA SANTA LUZIA.CNPJ Nº.
05.324.242/0001-54, ficou com o lote 01;
LOTE 01
QTD
DESCRIÇÃO
01
Trator John Deere 6110 E – ano 2012 traçado, Motor 110 cv, 4 cilindros, tração 4x4, transmissão de
12 marchas a frente e 04 a ré totalmente sincronizadas, com alavancas com cambio laterais,
tomada de potencia independente, sistema hidráulico com engate de 03 pontos, com 02 VCR
(válvula de controle remoto), direção hidrostática, embreagem hidráulica arrefecida a óleo, freios a
disco em banho de óleo auto ajustáveis, sistema hidráulico com vazão da bomba de 54L/min, pesos
dianteiros e traseiros, faróis auxiliares, rodados de no mínimo 14.9-24 e traseiro 23,1-30.
CONVÊNIO N° 460.456/2011 PRODESA – R$ 113.950,00
01
Trator John Deere 5705 – ano 2008 traçado, Motor 85 cv, 4 cilindros, tração 4x4, embreagem
sincronizada com no mínimo 09 marchas a frente e 3 a ré, com supercondutor, tomada de potencia
independente, sistema hidráulico com engate de 03 pontos, controlo remoto comando duplo,
direção hidrostática, freios a disco em banho de óleo, com pneus novos dianteiros mínimo 12,4x24
e traseiros mínimo 1,4x30, capota de proteção plataforma para operador, pesos dianteiros e
traseiros, faróis auxiliares.
CONTRATO N° 0227050-2/2008 PRODESA – R$ 84.000,00
01
PAS/AUTOMOVEL, FIAT UNO MILLE EX 2000, ALCOOL, PLACA AJE-1040, 5P 58CV, OFICIAL,
BRANCA, CHASSI 9BD158011Y4117613, RENAVAN 00731774469
Termo de doação n° 014/2015 – SEAB R$ 8.407,00
01
Grade de aradora com controle remoto 18 discos de 28x600 mm com espaçamento entre discos de

Valor Total Homologado - R$ 3.650,00

Publique-se, e após encaminhe-se ao Pregoeiro para as providências cabíveis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE terra roxa

Art.1º - Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão Permanente de
Licitação sobre propostas apresentadas ao Edital de Concorrência nº001/2019, O objeto da presente
CONCORRENCIA PÚBLICA é a concessão onerosa de direito real de uso de imóvel pertencente ao
Município de Xambrê, de um imóvel contendo 10 tanques para criação de peixes e/ou crustáceos, com área
de aproximadamente 5.000,00m², e uma residência em madeira de aproximadamente 80m², ambos
localizados no Balneário Turístico do Rio Xambrê, conforme anexo I – Termo de Referência e valores
mínimos para concessão, avaliados pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, nomeada pela Portaria
nº017/2017, que faz parte deste processo, pelo prazo de 60(sessenta) meses (05 anos – nos termos da Lei
n.º 2.029/15), podendo ser prorrogado por igual período, mediante termo aditivo de comum acordo entre as
partes.
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Pelo presente Termo de Homologação, o Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, nos termos
do art. 38, VII, e 43, VI, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, do art. 4º, XXI da Lei Federal nº
10.520/02, do art. 90, I da Lei Estadual nº 15.608/07 e o do art. 8º, VI do Decreto Municipal
nº 123/18, faz saber que após análise dos atos praticados e observância do cumprimento
das formalidades legais, e considerando o Parecer Jurídico exarado, HOMOLOGA a licitação
acima descrita, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
ESPAÇO FÍSICO (SALÃO) LOCALIZADO EM TUNEIRAS DO OESTE, COM
ORNAMENTAÇÃO E COFFE-BREAK, DESTINADO À REALIZAÇÃO DA ‘III
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA’, A SER
PROMOVIDA
PELA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE TUNEIRAS DO OESTE., em favor do(s) seguinte(s)
vencedor(es):

O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
RESOLVE:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Fornecedor: GISLEINE NEILE DA SILVA TEXEIRA 02547089947
CNPJ/CPF: 23.584.435/0001-26
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO Nº 120/2019
NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 34/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2019
DATA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 17 de maio de 2019.
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE
COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito
municipal Sr. ALTAIR DONIZETE DE PADUA, portador do CI/RG nº 3.133.647-3, CPF/MF nº 391.385.779-68.
DETENTORA: PEDREIRA DO TREVO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº
76.098.623/0003-72, neste ato representada pelo seu proprietário Sr. JEFERSON ANGELO TONDO, Administrador,
portador do RG/CI nº 59325124 e no CPF/MF nº 828.815.109-49, com endereço à RODOVIA BR 163, Km 316, ZONA
RURAL - 85.990-000, Terra Roxa - PR.
OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MASSA ASFÁLTICA A QUENTE, DO TIPO CBUQ - FAIXA “C”
(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), CONFORME ESPECIFICAÇÃO DER-PR ES-P 21/05, PELO
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO FEITA A RETIRADA DOS PRODUTOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ROXA/PR, SENDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DA USINA AO MUNICÍPIO, UM RAIO DE 60 KM, CONDIÇÃO
PRINCIPAL PARA QUE AS EMPRESAS SE CREDENCIEM, ACIMA DESSA QUILOMETRAGEM A ENTREGA
DEVERÁ SER FEITA PELA EMPRESA.
VALOR: Pela entrega do objeto, ao ORGÃO GERENCIADOR pagará à DETENTORA o valor total de até R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente ao
item nº 1.
EXECUÇÃO: Prazo para execução da ata de registro de preço será IMEDIATO, contados a partir da emissão da
Ordem de Compra.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do CONTRATO é de até 12 ( doze ) meses, a partir da sua assinatura.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO MUNICIPAL

atribuições legais,

ESTADO DO PARANÁ

Pregão 28/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO 42/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE xambrê
PORTARIA Nº034/2019
Homologa e Adjudica a Concorrência nº. 001/2019

01

PORTARIA nº.12586/2019
Súmula: Concede Aposentadoria Voluntária Por Idade e Tempo de Contribuição e dá outras providências.
O Prefeito Altair Donizete de Pádua, do Município de Terra Roxa, do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e considerando o processo de aposentadoria da servidora Dulcineia de Souza Divino.
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida a servidora Dulcineia de Souza Divino, brasileira, servidora público municipal de Terra Roxa,
ocupante do cargo efetivo de Professor, Nível Salarial IIIC10, conforme quadro de cargos, portadora do RG nº
4.742.667-7 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 745.072.499-53 aposentadoria voluntária por idade e tempo de
contribuição, com proventos mensais e integrais no valor de R$ 8.219,69 (Oito mil duzentos e dezenove reais e
sessenta e nove centavos), com fundamento no artigo 6º, da E.C. nº 41/03 – Professor Educação Infantil, Fundamental
e Médio Provento Integral – Com Paridade Última Remuneração.
Art. 2º Fica estipulado como provento mensal de sua aposentadoria o valor constante na planilha de cálculo de
proventos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Terra Roxa – PR, 17 de maio de 2019.
Registre-se e Publique-se
Altair Donizete de Pádua
Prefeito Municipal
PORTARIA nº.12587/2019
Súmula: Concede Aposentadoria Por Invalidez Permanente e dá outras providências.
O Prefeito Altair Donizete de Pádua, do Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas por Lei, e considerando o processo de aposentadoria da servidora Maria Angélica da Silva.
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida a servidora Maria Angélica da Silva, brasileira, Servidora Público Municipal de Terra Roxa – PR,
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, na referência ASG XI conforme quadro de cargos, portadora
do RG nº. 4.648.496-7, e inscrita no CPF/MF sob o nº 914.544.179-00, Aposentadoria por Invalidez Permanente
com proventos proporcionais no valor de R$ 1.866,57(Um mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete
centavos)Art. 40, § 1º, I, da CF c/c art. 6º-A da EC 41/03 – Emenda 70/2012 Provento Proporcional – Doença Comum,
não especificada em Lei – Com Paridade Última Remuneração.
Art. 2º Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor constante na planilha de cálculo de
proventos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Terra Roxa, 17 de maio de 2019.
Registre-se e Publique-se
Altair Donizete de Pádua
Prefeito Municipal

Estado do Parana

01
01
01
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270 mm, mancal a óleo – CONVÊNIO N° 760.456/2011 PRODESA – 01 R$ 18.830,00 / 01
18.850,00 / 01 R$ 16.480,00
Grade aradora de controle remoto, 14 discos de 26x600 mm, espaçamento entre discos de 2,30
mm com mancais a óleo – CONVÊNIO N° 1003.312/2013 MDA / R$ 11.000,00
Grade niveladora 32 discos de 20x3.5 mm espaçamento entre discos de 1.70 mm até 175 mm com
mancais lubrificados a óleo hidráulica – CONTRATO PRONAF N° 105.337/79 – 2001 R$ 3.480,00 /
CONVÊNIO 0227050-2 PRODESA – 2008 / R$ 6.000,00
Arado 03 discos reversíveis, tamanho do disco mínimo 30 largura de trabalho hidráulico com pistão
– CONVÊNIO N° 1003312/2013 MDA – R$ 7.700,00
Arado subsolador 05 hastes, garras ajustáveis, profundidade de operação de 20 a 45 cm de largura
de trabalho 1.70 m – CONVÊNIO N° 760.456/2011 PRODESA – 01 R$ 3.450,00 / 01 R$ 3.400,00
Roçadeira transmissão através de cardan, possibilidade de trabalhar em posição central ou lateral,
02 navalhas com roda traseira, largura de 1,50 metros, altura de corte 40 a 160 mm – CONVÊNIO
N° 0227050-2 PRODESA – R$ 3.600,00
Sulcador para cana e outros com 01 haste com largura de sulco mínimo de 700 mm de
profundidade mínimo do sulco de 400 mm – CONVÊNIO 0227050-2/2008 PRODESA 01 R$
1.200,00 / CONTRATO PRONAF N° 105.337-79/2001 R$ 2.190,00
Vagão forrageiro em aço, basculante, capacidade em toneladas 5, com 4 pneus de 750x16 no
rodado, capacidade volumétrica 8,00 m³ - CONVÊNIO 0227050-2 PRODESA 2018 R$ 10.900,00 /
CONTRATO PRONAF N° 105.337-79/2001 R$ 10.585,00 Vagão forrageiro em aço, basculante,
capacidade em toneladas 5, com 4 pneus de 750x16 no rodado, capacidade volumétrica 8,00 m³ CONVÊNIO 0227050-2 PRODESA 2018 R$ 10.900,00 / CONTRATO PRONAF N° 105.337-79/2001
R$ 10.585,00
Plaina agrícola dianteira com conjunto, adaptador acionada pelo comando do trator, altura de
levante de 2,90 m, capacidade de carga mínima 800 kg.
Concha agrícola dianteira com conjunto adaptador acionado pelo comando, largura de 1,90 m,
capacidade volumétrica 0,5 m³ altura de levante 2,90 m – CONVÊNIO 0227050-2/2009 PRODESA
– 24.200,00
Distribuidor de adubo orgânico liquido com bomba lobular, capacidade mínima de 6000 litros com
rodado tandem com 04 pneus 650x16 – CONVÊNIO 0227050-2/2008 PRODESA – R$ 13.000,00
Forrageira 12 facas hidráulica, transmissão correia, bica hidráulica, 4 rolos colhedores peso Maximo
600 kg, 01 rotor, com transmissão por correia. CONVENIO MDA N° 100.3312-08/2013 R$
14.300,00 - CONVENIO N° 760.456/2011 PRODESA R$ 14.350,00
Distribuidor de calcário de adubo orgânico com capacidade de 5000 kg com esteira dupla, tampa de
regulan funil e disco duplo com eixo tander duplo 04 pneus 750x16 – 19, lonas tomada força do
cardan – CONVÊNIO 0227050-2/2008 PRODESA – 01 R$ 10.900,00 – CONTRATO PRONAF n°
105337-79/2001 – R$ 10.585,00
Distribuidor de adubo e sementes (funil) capacidade 600 kg, hidráulico, sistema a lanço –
CONTRATO PRONAF N° 105.337-79/2001 - 01 1.989,00

A associação ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE SANTA ROSA- AGRIROSA, CNPJ
Nº.30.909.266/0001-12, ficou com o lote nº05;
LOTE 05
QTD
DESCRIÇÃO
01
Trator Massey Ferguson 275, ano 2001, Motor Perkins diesel de 04 cilindros com 75 cv, capota, 3°
ponto, faróis auxiliares, cambio com 8 velocidades a frente e 02 a ré, com pesos traseiros e
dianteiros, pneus dianteiros 7.50x16 e traseiros 15x30, freios a disco c/ com banho a óleo,
embreagem dupla.
CONTRATO PRONAF N° 105.337-79/2001 – R$ 37.380,00

01

Grade aradora de controle remoto, 14 discos de 26x600 mm, espaçamento entre discos de 2,30
mm com mancais a óleo – CONVÊNIO N° 1003.312/2013 MDA / R$ 11.000,00
A associação ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES VILA RURAL JOSÉ FERNANDES JARDIMAPROVILA, CNPJ Nº30.634.063/0001-60, ficou com o lote nº03.
LOTE 03
QTD
DESCRIÇÃO
01
Trator John Deere 6110 E – ano 2014 traçado, Motor 110 cv, 4 cilindros, tração 4x4, transmissão de
12 marchas a frente e 04 a ré totalmente sincronizadas, com alavancas com cambio laterais,
tomada de potencia independente, sistema hidráulico com engate de 03 pontos, com 02 VCR
(válvula de controle remoto), direção hidrostática, embreagem hidráulica arrefecida a óleo, freios a
disco em banho de óleo auto ajustáveis, sistema hidráulico com vazão da bomba de 54L/min, pesos
dianteiros e traseiros, faróis auxiliares, rodados de no mínimo 14.9-24 e traseiro 23,1-30.
CONTRATO N° 788.733/2013 MAPA – R$ 119.500,00
01
Grade de aradora com controle remoto 18 discos de 28x600 mm com espaçamento entre discos de
270 mm, mancal a óleo – CONVÊNIO N° 760.456/2011 PRODESA – 01 R$ 18.830,00 / 01
18.850,00 / 01 R$ 16.480,00
01
Sulcador para cana e outros com 01 haste com largura de sulco mínimo de 700 mm de
profundidade mínimo do sulco de 400 mm – CONVÊNIO 0227050-2/2008 PRODESA 01 R$
1.200,00 / CONTRATO PRONAF N° 105.337-79/2001 R$ 2.190,00
01
Plantadeira de mandioca 02 linhas, plataforma traseira com distância de 0,82 m de 1.10 m entre
linhas, capacidade de compartimento de ramas 1.50 m³ - CONTRATO PRONAF N° 105.33779/2001 R$6.265,00
01
Distribuidor de calcário de adubo orgânico com capacidade de 5000 kg com esteira dupla, tampa de
regulagem funil e disco duplo com eixo tander duplo 04 pneus 750x16 – 19, lonas tomada força do
cardan – CONVÊNIO 0227050-2/2008 PRODESA – 01 R$ 10.900,00 – CONTRATO PRONAF n°
105337-79/2001 – R$ 10.585,00
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, 17 de maio de 2019.

WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal

Umuarama Ilustrado
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Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE cafezal do sul

Estado do Parana
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/19
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA MÉDICA DE PEDIATRIA E
FONOAUDIOLOGIA
MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL
1 – PREÂMBULO
1.1 – O Município de Cafezal do Sul, através da Comissão Processante de Credenciamento de Serviços de Saúde,
designada pela Portaria nº 015/18 e de conformidade com a Lei nº 8.666/93, suas alterações, Lei nº 8.080/90, Portaria
nº 1286/93 do Ministério da Saúde, Lei Municipal nº 747/2014 e demais legislações aplicáveis, torna pública a
realização de CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA MEDICA DE PEDIATRIA
E FONOAUDIOLOGIA, nos termos das condições estabelecidos no presente Instrumento de Chamamento.
2 – OBJETO
2.1 – O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de Empresas da Área Médica para a
prestação dos Serviços Descritos no Anexo I deste Edital, conforme suas necessidades, abrangendo as seguintes
especialidades médicas: PEDIATRIA E FONOAUDIOLOGIA.
As especialidades e valores referenciais estão descritos no Anexo I deste Edital.
3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO
3.1 – Poderão participar no Credenciamento todos os profissionais nas especialidades indicadas no item 2.1, desde
que atendidos os requisitos exigidos neste instrumento de chamamento.
3.2 – Não poderão participar no Credenciamento os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos
incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.
3.3 – Não poderão participar do credenciamento os interessados que estejam impedidos de credenciamento ante o
Sistema Único de Saúde – SUS.
3.4 – Não poderão participar no Credenciamento os profissionais físicos e/ou jurídicos concursados deste Município.
4 – FORMA DE INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO
4.1 – Os interessados poderão inscrever-se para Credenciamento a partir da publicação do presente Instrumento no
Jornal de Circulação na região.
4.2 – Serão considerados credenciados os profissionais jurídicos, que apresentarem os Documentos enumerados no
item 6.1 e/ou 6.2 deste instrumento.
4.3 – Os interessados poderão solicitar a inscrição no Credenciamento a qualquer momento, sendo suas inscrições
proporcionalmente adequadas ao período remanescente de vigência do Credenciamento.
4.4 – Os interessados para atenderem o chamamento do credenciamento, poderão ter acesso aos modelos, das
seguintes formas.
a – fornecimento de pen - drive e/ou CD GRAVÁVEL;
b – retirada de cópia do modelo no Setor de Licitações;
5 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
5.1 – Os interessados deverão encaminhar os documentos relacionados no item 6.1 e/ou 6.2 no– Setor de Compras e
Licitações do Município de Cafezal do Sul, horário das 08:00 às 11:30 e das 14:30 às 16:00 em dias de expediente
no Setor de Licitações, do Município de Cafezal do Sul/PR, no seguinte endereço: Avenida Ítalo Orcelli, nº 604, CEP:
87.565-000, em Cafezal do Sul/PR., em envelope fechado com as seguintes indicações:
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA MÉDICA Nº 01
INTERESSADO:
ESPECIALIDADE:
PROCEDIMENTO (S):
ENDEREÇO:
TELEFONE PARA CONTATO:
6 – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
6.1 – Para credenciamento os profissionais – Pessoa Jurídica - deverão apresentar os seguintes documentos:
a) requerimento para credenciamento, conforme modelo contido no Anexo I;
b) cópia do CNPJ;
c) cópia do Contrato Social;
d) cópia do Alvará de Licença;
e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual;
f)
Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal da cidade sede do Consórcio;
g) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
h) Número do PIS e/ou INSS dos sócios gerentes;
i)
Cópia da cédula de identidade dos sócios gerentes;
j)
Cópia do CPF dos sócios gerentes;
k) Cópia do comprovante de inscrição no Conselho de Classe dos profissionais prestadores de serviços
l)
Diploma do Médico Responsável;
m) Cópia do comprovante de especialidade na área pretendida do profissional responsável pela prestação dos
serviços;
6.3 – Os profissionais poderão inscrever-se em mais de uma área, desde que preenchidos os requisitos na respectiva
especialidade.
6.4 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa
oficial.
7 – PROCEDIMENTO DO CADASTRO
7.1 – O cadastramento será amplamente divulgado e estará permanentemente aberto aos interessados, obrigandose a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo anualmente, através da imprensa oficial e de jornal diário a
chamamento público para a atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados.
7.2 – Ao requerer a inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os
elementos necessários à satisfação das exigências contidas no item 6.1 e/ou 6.2 deste instrumento.
7.3 – Os inscritos serão cadastrados por especialidade, segundo a avaliação técnica avaliada pelos elementos
constantes da documentação relacionadas no item 6.1 e/ou 6.2 do presente instrumento.
7.4 – A atuação do cadastramento no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro
cadastral.
7.5 – A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o cadastramento do inscrito que deixar de
satisfazer as exigências estabelecidas para o cadastramento.
8 – CRITÉRIO DE CADASTRAMENTO
8.1 – Os profissionais serão inicialmente cadastrados pela ordem de apresentação dos envelopes contendo
os documentos de habilitação, junto ao setor indicado no item 5.1 do presente instrumento e posteriormente
recadastrados conforme a ordem de execução dos serviços.
9 – DO VALOR
9.1 – A remuneração pela prestação de serviços será de acordo com a Tabela de Procedimentos Médicos com valores
referenciais para 2018, aprovada pela Lei Municipal 747/2014.
10 – CRITÉRIO DE REAJUSTE
10.1 – O valor dos procedimentos indicados no item 9.1 não sofrerá reajuste pelo período até que exista modificação
da Tabela referencial Lei 747/2014. Havendo sugestão do Conselho da Saúde quanto a modificação o Executivo
encaminhará a proposta de alterações ao Legislativo para aprovação. Somente após a publicação de nova
regulamentação legal e aditivo a este edital é que os novos valores serão vigentes.
11 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DOS
SERVIÇOS
11.1 – Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o Município de Cafezal do Sul poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar aos cadastrados as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8666/93.
12 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1 – O Pagamento pela prestação dos serviços será realizado em até 30 (trinta) dias após fechamento do período
da prestação dos serviços, mediante apresentação do respectivo recibo de pagamento de autônomo, para pessoa
física e de Nota Fiscal para pessoa jurídica e em conformidade com o repasse dos recursos do SUS e dos municípios.
12.2 – O pagamento será realizado através de transferência bancária ou cheque. Para o caso de transferência o
credenciado deverá fornecer dos dados da Conta e Agência para o procedimento.
12.3 – Os pagamentos decorrentes da execução dos serviços correrão por conta dos recursos das seguintes dotações
orçamentárias:
05.001.10.301.1500.2.022.3.3.90.39.00.00.
13 – RECURSOS
13.1 – Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109 da Lei nº 8666/93,
o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.
14 – DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 – Esclarecimentos relativos ao presente chamamento público e às condições para atendimento das obrigações
necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando solicitados por escrito, encaminhado a
Comissão de Licitações, localizada no Paço Municipal à Avenida Ítalo Orcelli, nº 604, Centro, CEP: 87.565-000, em
Cafezal do Sul/PR.
15 – ANEXOS
15.1 – Integram o presente instrumento, os seguintes anexos:
a) modelo de requerimento para credenciamento;
b) declaração de idoneidade;
c) Relação dos serviços e valores;
d)
Cafezal do Sul/PR./Pr., 15 de Maio de 2019
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
MODELO I – PESSOA JURÍDICA
(em papel timbrado/personalizado da empresa ou prestador)
Ao: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL
O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA
MÉDICA divulgado pelo MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL objetivando a prestação de serviços médicos na
especialização de _________________, nos termos do chamamento público divulgado em 28/11/2018.
Nome: _______________________________________________________Endereço Comercial: _______________
______________________________________
CEP:___________________________
Cidade:
______________ Estado: _______CNPJ:___________________________Especialidade: ____________________
_______________________________________
Procedimentos:
inserir numero do anexo I
Médico Responsável:
(assinatura do solicitante)
(nome do solicitante)
MODELO II
(em papel timbrado/personalizado da empresa ou prestador)
Ao: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL
O interessado abaixo qualificado DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade de solicitante de
cadastramento na área médica, que não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Poder Público, em
qualquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmo o presente.
Cafezal do Sul/PR., em ______ de ___________ de 2018.
(assinatura do solicitante)
(nome do solicitante)
Anexo I
Descrição dos Itens e Valores
194 300
Fonoaudiologia / Consulta médica
R$
60,00
211 800
Pediatria/Consulta médica
R$
80,00
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CREDENCIAMENTO 01/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas CNPJ/MF sob nº 95.640.652/0001-05, com sede e foro à Avenida Ítalo
Orcelli, 604, Centro, CEP: 87.565-000, em Cafezal do Sul/PR., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA, brasileiro, casado, empresário e titular de cargo eletivo municipal, inscrito no CPF/
MF sob nº 004895479-10, residente e domiciliado à Rua João Antonio Mendes, 491,Conjunto Habitacional Mão Amiga,
CEP: 87.565-000, em Cafezal do Sul/PR.
CONTRATADO: ..........................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº .............................
estabelecida à .................................., neste ato representada por .................. brasileiro, casado, residente e domiciliado
à......................................, portador do R.G. n........................, e inscrito no C.P.F sob o nº ...............................
Pelo presente instrumento, oriundo do Edital de Chamamento Público nº 01/2019, para Credenciamento de Pessoas
Jurídicas e Pessoas Físicas da Área de Saúde e em conformidade com o disposto na Lei nº 8.080/90, Portaria nº
1286/93 do Ministério da saúde e respectivas alterações, o contratante e a contratada, têm entre si justas e avençadas
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: É objeto deste contrato a Prestação de serviços em Consultas Médicas na
Especialização de ................................, estritamente na conformidade dos padrões técnicos-profissionais vigentes.
Parágrafo Único: Os serviços serão prestados pelos profissionais ................................................, brasileiro, casado,
portador do RG n............................, e ..........................
CLAUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO: O contratado irá atender os usuários oriundos do Município
contratante e o local de atendimento das consultas será nas dependências do Contratado, no endereço retro.
Parágrafo Primeiro: Os usuários previamente agendados pelo contratante, serão atendidos mediante apresentação de
guia de referência/contra-referência ou ficha de consulta devidamente autorizada.
Parágrafo Segundo: O controle do número de consultas realizadas dentro do período é de responsabilidade única
e exclusiva do contratante, o qual se compromete em avisar qualquer divergência em números de atendimento ou
valores para que o contratado possa então emitir Nota Fiscal conforme quantidades apresentadas.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não atendimento de pacientes, por impedimento justificado do contratado, deverá
este agendar em conjunto com o contratante outra data, em tempo hábil à comunicação a esses pacientes, de forma
a evitar deslocamentos e outros transtornos desnecessários.
Parágrafo Quarto: Contratado escolherá a quantidade de consultas que pretende atender diariamente, para
consecução do objeto do presente termo, podendo ser entre .......... a ............., devendo, contudo, comunicar com
antecedência mínima de 03 (três) dias, para efetiva programação e agendamento do Contratante.
Parágrafo Quinto: Ficará, também, à escolha do Contratado, a definição do horário em que estará prestando os
serviços ora contratados, obrigando-se-lhe a informar com antecedência mínima de 03 (três) dias ao Contratante,
para as programações e agendamentos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGIBILIDADE: As prescrições médicas, solicitações de exames, contra referência
e encaminhamentos deverão estar redigidos com clareza e serem legíveis, assim como serem prescritos em
formulários próprios, os quais serão fornecidos pelo contratante.
Parágrafo Único: O não cumprimento desta clausula poderá acarretar em denuncia ao Ministério da Saúde (MS) e ao
Conselho Regional de Medicina (CRM), uma vez que ambos os órgãos reguladores determinam a exigência citada.
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR: A Contratante pagará ao Contratado pelos serviços prestados os seguintes valores
que foram aprovados pela Lei Municipal nº 747/2014 e constantes do Edital de Credenciamento nº 01/2019, a saber:
INSERIR O VALOR DOS PROCEDIMENTOS QUE IRÁ REALIZAR CONFORME ANEXO DA LEI CITADA!
Parágrafo Primeiro: O Contratado não poderá cobrar qualquer tipo de despesa do Contratante, senão única e
exclusivamente o valor dos serviços ora contratados, além do que, os valores não sofrerão reajustes, exceto em caso
de modificação unilateral pelo Contratante, observado sempre os limites normativos, em especial da Lei Municipal nº
747/2014 e da Lei 8.666/93.
Parágrafo Segundo: Não é permitida a cobrança de qualquer sobretaxa em relação a tabela adotada ou, cometimento
a terceiros da atribuição de proceder ao credenciamento ou intermediação do pagamento dos serviços prestados.
CLÁUSULA QUINTA-FATURAMENTO E PAGAMENTO: Para efeito de faturamento, os serviços serão considerados
no período do primeiro ao último dia útil de cada mês, sendo que os respectivos pagamentos deverão ocorrer no
período entre o dia 20 (vinte) e 30 (trinta) do mês subseqüente.
Parágrafo Primeiro: O prestador deverá entregar a Nota Fiscal ou RPA entre os dias 05 (cinco) e 10 (dez) do mês
posterior à execução dos serviços, no departamento financeiro do Contratante, para empenho e posterior pagamento.
Parágrafo Segundo: A não apresentação dos documentos referidos no parágrafo anterior dentro do prazo facultará
ao Contratante a efetuação do pagamento no prazo de até 15 (quinze) dias úteis da entrega desses documentos.
Parágrafo Terceiro: A iniciativa e encargo do cálculo da Nota Fiscal ou RPA será do contratado, cabendo ao Contratante
apenas a verificação do resultado obtido.
Parágrafo Quarto: Quando da programação do pagamento, a ser feito pelo Contratante, o prestador será informado da
data da efetivação, quando deverá apresentar recibo da quitação da Nota Fiscal ou RPA.
Parágrafo Quinto: Os pagamentos serão condicionados à apresentação, pelo Contratado, da documentação
comprobatória do cumprimento das obrigações tributários e trabalhistas.
Parágrafo Sexto: Ao emitir as Notas Fiscais, ou RPA, o Contratado deverá indicar os valores correspondentes às
retenções de lei (IR, ISS, INSS, COFINS, Contribuição Social, conforme o caso), os quais serão descontados do valor
devido e recolhido ao órgão competente.
CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE: Os valores contratuais estabelecidos não sofrerão reajustes.
CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA CONTRATUAL: O presente instrumento de contrato vigorará da data de sua
assinatura até 12 meses.podendo ser prorrogado por igual período.
Parágrafo Primeiro: Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes e a qualquer tempo, dentro da
vigência prevista, desde que comunicado com trinta (30) dias de antecedência e por escrito à outra parte.
Parágrafo Segundo: A prorrogação deste Termo se dará através de renovação do Cadastramento, se for do interesse
do Contratante.
CLÁUSULA OITAVA – DA QUALIDADE: O contratado garante qualidade em todo objeto do presente instrumento,
valendo esta cláusula como certificado, a qual poderá ser invocada a qualquer tempo, aplicando-se, no que couber, as
normas dos Conselhos Nacional e Regional de Medicina, do SUS, do Ministério da Saúde, do Regimento Interno do
Contratante, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e demais cominações legais pertinentes ao caso.
Parágrafo Primeiro: Na existência de três (03) reclamações por escrito de pacientes, sobre casos distintos, este
contrato poderá ser rescindido, após decisão do Conselho Curador, sem que caiba ao Contratado qualquer tipo de
indenização ou pagamento extra.
Parágrafo Segundo: A denúncia dos pacientes podem ser pela irregularidade na prestação de serviços ou faturamento.
Parágrafo Terceiro: É proibida a determinação de que os usuários assinem guias de atendimentos, documento similar
ou fatura em branco.
CLÁUSULA NONA - DA CONTRATAÇÃO: Fica definido pelas partes que o contrato ora firmado é de PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, regido pelo Código Civil pátrio, não se caracterizando o vínculo empregatício, pelo que nenhum direito
será devido ao Contratado, a este título.
Parágrafo Primeiro: O presente contrato é intransferível, não podendo o contratado se valer deste para vincular
terceiros à presente contratação, sob pena de imediata rescisão e aplicação das penalidades previstas neste termo.
Parágrafo Segundo: O prestador de serviço deverá ser obrigatoriamente, cadastrado junto ao SUS.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: Quando o contratado não cumprir com as obrigações assumidas ou
com os preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativas entre si e com a rescisão contratual,
ou não, conforme o caso:
1 - Advertência
2 – Suspensão Temporária do seu credenciamento;
3 – Descredenciamento, aqui assegurado o contraditória e ampla defesa, e
4 - Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor contratado a cada consulta/serviço não executada.
5 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado em caso de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas.
6 - Suspensão do direito de participar de licitações junto a licitante pelo prazo de até 02 (dois) anos.
7 - Declaração de inidoneidade.
Parágrafo Único: Verificada qualquer infração do contrato por parte do contratado, independente de notificação
judicial, o contratante poderá rescindi-lo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AÇÕES JUDICIAIS: Qualquer ação judicial contra o contratante, oriunda de serviços
prestados pelo contratado, ou mesmo que venha o contratante compor a lide, será de exclusiva responsabilidade do
contratado, o qual arcará com todas as despesas de qualquer natureza que do ato resultar, ressarcindo ao contratante
todo e qualquer valor que for obrigado a desembolsar em razão dessas ações judiciais, extrajudiciais ou reclamações
administrativas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS: Poderá o contratante, no curso do contrato, admitir novos
credenciados nesta determinada especialidade e/ou serviço ora contratado, sempre no interesse do Município de
Cafezal do Sul, na conformidade da elevação da demanda, podendo assim ocorrer revisão e redistribuição das
quantidades e/ou procedimentos contratados.
Parágrafo Primeiro: Fica o Contratado obrigado a, em caso de implantação do CARTÃO SUS, prestar as informações
necessárias à alimentação do sistema, na forma definida por esse programa federal.
Parágrafo Segundo: O Contratado não poderá, em nenhuma hipótese, encaminhar pacientes de Cafezal do Sul,
sem autorização deste, a outros profissionais ou estabelecimentos de saúde particulares ou públicos, sob pena de
rescisão de contrato.
Parágrafo Terceiro: Para execução das consultas e/ou exames, é terminantemente vedada ao Contratado à cobrança
de valores, a qualquer título, sob pena de rescisão de Contrato, além de outras penalidades legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: Para resolver os conflitos e dirimir dúvidas oriundas do presente
instrumento, as partes elegem o foro privilegiado da Comarca de Iporã –PR.
E por assim estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma e na
presença de duas testemunhas, para que surtam seus efeitos legais.
Cafezal do Sul/PR.,.... de
de 2019
Parágrafo Único - E por assim estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor
e forma e na presença de duas testemunhas, para que surtam seus efeitos legais.
Cafezal do Sul, ....de ........................de 2019
Contratado
Contratante
Testemunhas:

b7

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
Portaria nº 136/2.019
Ementa: Dispõe sobre concessão de Férias a(o) Servidor Municipal e, dá outras providências.
Preâmbulo: Eu, Alexandre Lucena, Prefeito Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, no uso e gozo de minhas
atribuições legais, especialmente com embasamento no Estatuto dos Servidores Municipais e, na Lei Orgânica
Municipal,
Considerando a garantia do gozo anual de férias, acrescidas de 1/3 do Salário que normalmente aufere, garantido
constitucionalmente, nos termos do artigo 7º, inciso XVII, da Carta Magna, combinado com a Lei Orgânica de Cidade
Gaúcha, Estado do Paraná.
Considerando que o (a) funcionário(a) em tela, de acordo com o levantamento realizado, levando em consideração
o contido em vista de sua Ficha Funcional, adquiriu o direito elencado e, solicitação dirigida a Divisão de Recursos
Humanos.
RESOLVO:
Art. 1º Por este ato, tornar público que foi concedido férias ao Servidor (a) Público (a) Municipal, Sonia Maria dos
Santos - Auxiliar Odontológico, a ser usufruída no período de: 10 de junho de 2019 a 24 de junho de 2019 - período
aquisitivo: 2018/2019
Art. 2º Fica notificado publicamente o(a) Servidor(a), pela presente Portaria, da fruição do seu direito, dando o mesmo
por quitado na forma da Lei.
Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-S, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE:
Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, 17 de maio de 2019.
Alexandre Lucena
Prefeito Municipal
Ciente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
R. 25 de Julho, n.º 1814 — Fone/Fax (044) 675-1122
CEP - 87.820-000 — CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67
PORTARIA N º 137/2019
EMENTA: Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio o(a) Servidor (a) Municipal e, dá outras providências,
PREÂMBULO: Eu Alexandre Lucena, Prefeito Municipal do Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, no uso
e gozo de minhas atribuições legais, especialmente com embasamento no Estatuto dos Servidores Municipais e, na
Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO a garantia de tal benefício, contido pontualmente no artigo 133 e seguintes, da Lei Municipal Nº
1.371/98 de 16/12/98 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Cidade Gaúcha – Estado do
Paraná,
CONSIDERANDO que o (a) servidor(a) em tela, de acordo com o levantamento realizado, levando em consideração
ao contido em vista de sua Ficha Funcional, adquiriu o direito elencado, preenchendo todos os requisitos legais para
tal, bem como, solicitação dirigida ao Departamento de Pessoal,
Resolvo:
Art. lº Por este ato, tornar público que foi concedido Licença Prêmio a(o) Servidor(a) Público(a) Municipal Shirlei Trojan
– Enfermeira - cargo de provimento efetivo, a ser usufruída no período de: 10 de junho de 2019 à 07 de setembro de
2019 -90 (noventa) dias, período aquisitivo: 2013/2018.
Art. 2º Fica notificado (a) publicamente o(a) Servidor(a), pela presente Portaria, da fruição do seu direito, dando o
mesmo por quitado na forma da Lei.
Art. 3º Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições contrárias, em
especial o Ato Administrativo Portaria nº 122/2019 de 22/4/2019.
Cumpra-se – publique-se – registre-se e arquive-se.
Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, 17de maio de 2019.
Alexandre Lucena			
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 184/2019
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, da Inexigibilidade nº 04/2019, dando outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL INTERINA DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Portaria nº 113/2019
de 10/01/2019, publicado em 11/01/2019, sobre o Processo de Licitação nº 532/2019, que tem por objeto a (o)
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO ATENDIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, POR UM
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada.
PROPONENTE:
VALOR TOTAL
VALOR POR EXTENSO
JUSCELAYNE MARTINEZ DE ANDRADE
R$ 12.072,00
Doze mil e setenta e dois 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, sexta- feira, 10 de Maio de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE cidade gaúcha

Estado do Paraná
LEI Nº 2.345/2019
Dispõe sobre a autorização para ceder em comodato de próprios do município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná
e, dá outras providências.
A Câmara Municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná aprovou eu, Alexandre Lucena, prefeito municipal, no uso
de minhas atribuições legais, especialmente embasamento na Lei Orgânica sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a ceder em comodato, pelo período de dois anos, a partir da
publicação desta, o Lote 02 da Quadra “A”, do imóvel rural constituído pelos lotes 203 e 204-A, que é resultante da
subdivisão do lote 203, 204, este oriundo da unificação do lote 203 e 204, ambos resultantes da subdivisão do lote 11
e 12, da Gleba Aroeira – gleba 05, da 2ª Secção – Colônia Tapejara, localizado neste município, sendo que, o mesmo é
de propriedade desta municipalidade, com área de 1.566,00 m², objeto da matrícula nº 20.415 do CRI desta comarca.
Art. 2º - A cessão prevista no artigo anterior, terá como comodatária à empresa CASA DA SOLDA PESADA LTDA ME,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.939.038/0001-36, com o ramo de Atividades de Fabricação e Reformas de Carrocerias
e Carretas, Serviços de Solda, Usinagem, Fresagem, Jateamento, Pintura Industrial, Tornearia., representada pelo
empresário Eduardo Costa, inscrito no CNPF/MF sob n. 391.210.119-15.
Parágrafo Único – O prazo de validade do presente comodato é de 02 anos, a partir da publicação desta lei, podendo
ser renovado por mais dois anos, pela vontade das partes, prevalecendo o interesse público.
Art. 3º - O fim específico do presente comodato será de, implantação da empresa do ramo de Fabricação e Reformas
de Carrocerias e Carretas, Serviços de Solda, Usinagem, Fresagem, Jateamento, Pintura Industrial, Tornearia.... ,
sendo que, desde já fica proibida a transferência do presente comodato a terceiros, sem o consentimento positivo e
por escrito, do Município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná.
§ 1º - Poderá o município, a qualquer tempo, solicitar o referido imóvel para uso de suas atividades, desde que o
mesmo não esteja sendo utilizado pela entidade comodatária para o fim destinado no caput deste artigo, bem como,
se a mesma não cumprir com as suas obrigações.
§ 2º – Fica expressamente proibido o desvio da finalidade concedido no referido comodato.
§ 3º – Fica proibido a atividade ilícita, e ou, ilegal dentro do objeto do comodato.
§ 4º – Deverá a manter a estrutura do objeto concedido, assim como a manutenção preventiva, corretiva e ambiental.
Art. 4º - A empresa comodatária se compromete a manter, ao menos 05 (cinco) empregos diretos, e até o fim do
presente e espera-se gerar um total de 10 (dez) empregos.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, aos treze dias do mês de Maio de 2019.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
DECRETO N.º 196/2019
SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 813.000,00(oitocentos
e treze mil reais ), destinados a suplementar as dotações do orçamento corrente do Executivo Municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pelo Artigo 5º, inciso I da Lei n.º 50, de 14/12/2018 (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA) - Publicada em
15/12/2018.
CONSIDERANDO, a insuficiência de saldos nas rubricas de despesa específica no orçamento municipal vigente.
DECRETA:
ARTIGO 1º - Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 813.000,00( oitocentos e treze
mil reais), destinados a suplementar as seguintes dotações do orçamento corrente do Executivo Municipal:
04.00-PROCURADORIA JURIDICA
04.01-GABINETE DO PROCURADOR
04.061.0007.2010-Encargos com o Pagamento de Precatorios
0000-recursos ordinários livres
(0560) 46.90.91.00-sentenças judiciais
425.000,00
09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
09.02-DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0021.2044-Manutenção e Encargos com os Repasses do Fundo Estadual de Saude
0496-atenção de media e alta complexidade amb.
(1008) 33.90.39.00-outros serviços de terceiros –pessoa juridica
25.000,00
10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.01-DIVISÃO DA ASSITENCIA SOCIAL
08.242.0017.2053-Transferencias de Subvenções Social a Entidade APAE
0000-recursos ordinários livres
(0243) 31.50.43.00- subvenções sociais
25.000,00
(2470) 33.50.43.00- subvenções sociais
20.000,00
10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.01-DIVISÃO DA ASSITENCIA SOCIAL
06.244.0016.2063-Repasses do Bloco de Proteção Social Especial
0935-bloco de financiamento da proteção social especial-SUAS
(2936) 33.90.30.00-material de consumo
20.000,00
11.00-SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE
11.01-DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
12.361.0022.2073-Manutenção e Encargos com Ensino Regular
0000-recursos ordinários livres
(3860) 33.90.36.00- outros serviços de terceiros-pessoa física
8.000,00
11.00-SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE
11.01-DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
12.364.0027.2078-Manutenção e Encargos com UAB/Ensino
0000-recursos ordinários livres
(3400) 31.90.11.00-vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil
100.000,00
11.00-SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE
11.01-DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
12.365.0026.2080-Manutenção e Encargos com o Centro de Educação Infantil
0104- educação 25%-impostos
(4010) 33.90.36.00- outros serviços de terceiros-pessoa fisica
180.000,00
12.00-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
12.01-DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUARIA
20.122.0045.2091-Manutenção e Encargos com a Divisão de Agricultura e Pecuaria
0000-recursos ordinários livres
(4580) 33.90.33.00-material de consumo
10.000,00
TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR
813.000,00
ARTIGO 2º - Como recursos para a abertura do Crédito previsto no Artigo 1º deste Decreto, o Executivo Municipal
utilizar-se-á do seguinte
04.00-PROCURADORIA JURIDICA
04.01-GABINETE DO PROCURADOR
04.061.0007.2010-Encargos com o Pagamento de Precatorios
0000-recursos ordinários livres
(0550) 33.90.91.00-sentenças judiciais
150.000,00
08.00-SECRETARIA DE OBRA,VIAÇÃO E SERV.PUBLICO
08.01-DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
15.451.0030.1032-Obras de Infra-Estrutura Urbana-Vias Urbana
0000-recursos ordinários livres
(1590)44.90.51.00-obras e instalação
320.000,00
09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
09.02-DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0021.2044-Manutenção e Encargos com os Repasses do Fundo Estadual de Saude
0496-atenção de media e alta complexidade amb.
(1003) 33.90.30.00- material de consumo
10.000,00
(1017) 33.90.36.00- outros serviços de terceiros-pessoa fisica
15.000,00
10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.01-DIVISÃO DA ASSITENCIA SOCIAL
06.244.0016.2063-Repasses do Bloco de Proteção Social Especial
0935-bloco de financiamento da proteção social especial-SUAS
(2933) 31.90.11.00- vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil
20.000,00
11.00-SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE
11.01-DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
12.361.0024.2077-Manutenção e Encargos com os Repasses do Programa.Merenda Escolar
0000-recursos ordinários livres
(3830) 33.90.32.00-material,bem ou serviços para distribuição gratuita
100.000,00
11.00-SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE
11.01-DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
12.361.0022.2073-Manutenção e Encargos com Ensino Regular
0000-recursos ordinários livres
(3860) 33.90.39.00- outros serviços de terceiros-pessoa juridica
8.000,00
11.00-SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE
11.01-DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
12.365.0026.2080-Manutenção e Encargos com o Centro de Educação Infantil
0104- educação 25%-impostos
(2111) 31.90.11.00-vencimentos e vantagens fixas-pessol civil
180.000,00
12.00-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
12.01-DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUARIA
20.122.0045.2091-Manutenção e Encargos com a Divisão de Agricultura e Pecuaria
0000-recursos ordinários livres
(4581) 33.90.36.00- outros serviços de terceiros-pessoa fisica
10.000,00
TOTAL DO CANCELAMENTO
813.000,00
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício do Paço Municipal de Cruzeiro do Oeste, aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Douradina-Pr, através de seu Prefeito, torna público que se acha aberta no setor de
licitações, a licitação abaixo relacionada:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 52/2019
PREGÃO PRESENCIAL N°. 22/2019
OBJETO: Aquisição de uniformes para atender a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de DouradinaPr.
Tipo: MENOR PREÇO (Global).
ENTREGA DOS ENVELOPES E INICIO DA SEÇÃO DE LANCES: “Credenciamento, Proposta e documentação”, às
09h00min do dia 30 de maio de 2019, no setor de licitações, situado à Avenida Barão do Rio Branco, n° 767, Centro,
Douradina-Pr.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decreto Municipal 227/06.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: A pasta contendo o edital completo poderá ser adquirida, junto ao setor de licitações, no
endereço acima e no site: www.douradina.pr.gov.br.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtido no setor de licitações ou pelo fone (44)3663-1579, ramal 217.
Douradina - PR, 17 de maio de 2019.
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

Estado do Parana
PORTARIA Nº 205
DE 17 DE MAIO 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, no valor de R$ 40,00 (Quarenta 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:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
17/05/2019 06:00/14:00hrs
Assis Chateaubriand - Paraná
BUSCAR PACIENTE COM ALTA MEDICA.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local
de origem até o destino final.
II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 17 de Maio de 2019.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019
TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE E LAR SÃO
FRANCISCO DE ASSIS DE CRUZEIRO DO OESTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.
O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, com sede à Rua João Ormindo de Rezende,
686, CNPJ nº 76.381.854/0001-27 doravante denominada, CONVENENTE, representada pela sua Prefeita Municipal,
Senhora Maria Helena Bertoco Rodrigues, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº 3.946.7950 e do CPF nº. 795.588.109-59 e o LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, com sede na Rua Edvino Koterba, nº. 374
neste Município, inscrita no CNPJ nº 80.291.081/0001-65, doravante denominada CONVENIADA, representada neste
ato, por seu presidente o Sr. ANTONIO MARIO PIFFER, portador da cédula de identidade civil RG nº 1598621-2 e do
CPF nº 280.345.709-15, domiciliado e residente à Rua Dr. Diógenes Alves Cabral, nº 894, neste Município resolvem
celebrar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução dos Serviços Assistenciais de Ação Continuada
da Casa Lar São Francisco de Assis de Cruzeiro do Oeste decorrentes dos recursos do PISO PARANAENSE DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL IV .
Parágrafo único. A execução acima mencionada refere-se ao ajuste estabelecido no Termo de Responsabilidade,
firmando entre o Município e a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social/Fundo Estadual de Assistência SocialFEAS .
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente tem sua fundamentação legal na Lei Federal nº 8666, de 21/06/93, na Lei nº 8742, de 07/12/93 – Lei
Orgânica de Assistência Social, na Instrução Normativa do MF nº 03/93, de 19/04/93, na Lei Federal nº 9604 de
05/02/98.
Decreto nº 116/2017, de 04/04/2017.
Lei Municipal nº 042/2016, de 03/08/2016.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Para a execução do TERMO DE COLABORAÇÃO, a CONVENENTE repassará a importância de até R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), sendo os valores repassados trimestralmente no valor de até R$7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais) trimestrais, conforme plano de aplicação, correndo as despesas a conta de recursos orçamentários – da
Dotação Orçamentária nº. 10.01.08.243.0017.2.043.3.3.50.43.
Parágrafo primeiro - As parcelas serão liberadas, após a comprovação do efetivo atendimento que se fará mediante
preenchimento mensal do Relatório de Atendimento dos meses de janeiro a dezembro que devem ser sempre
entregues a CONVENENTE até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da realização dos mesmos.
Parágrafo segundo - As despesas devem ser vinculadas às metas e às modalidades do tipo de atendimento.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES
A CONVENENTE obriga-se a:
IEfetuar o repasse dos recursos financeiros, a medida que estes forem liberados pelo Fundo Estadual de
Assistência Social- FEAS, e de acordo com o Cronograma de Desembolso constante no Plano de Atendimento;
II- Prestar orientação técnica e supervisionar a execução do Programa, que estejam em conformidade com o objeto
deste TERMO DE COLABORAÇÃO;
III- Coordenar, fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução deste TERMO DE COLABORAÇÃO, de acordo com a
Cláusula Primeira;
IV- Examinar e aprovar, por parecer técnico, o Plano de Atendimento, inclusive sua reformulação, quando se fizer
necessário, desde que não implique a Alteração do objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO;
V- Examinar e deliberar quanto à aprovação dos Relatórios de Atendimento a ele apresentada.
Pela A CONVENIADA;
VI- Liberar as parcelas, em conformidade com o número de beneficiários, constante do Relatório de Atendimento até
o limite máximo previsto no inciso I desta cláusula e Plano de Atendimento à medida em que as criadas parcelas forem
sendo liberadas pelo FMAS.
A CONVENIADA obriga-se a:
I- Responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins
que não estejam estabelecidos na Cláusula Primeira deste TERMO DE COLABORAÇÃO e no Plano de Atendimento,
sob pena da rescisão deste instrumento e responsabilidade de seus dirigentes;
II- Ressarcir a CONVENENTE os recursos recebidos, através deste TERMO DE COLABORAÇÃO, quando se
comprovar a sua inadequada utilização;
III- Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, danos causados a terceiros
e pagamentos de seguros em geral, eximindo a CONVENENTE de quaisquer ônus ou reivindicações, perante a
terceiros, em juízo ou fora dele;
IV- Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos quanto à utilização dos recursos;
V- Submeter-se à supervisão e orientação técnica promovida pela CONVENENTE, fornecendo as informações
necessárias a sua execução;
VI- Encaminhar à CONVENENTE Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, o Relatório Mensal de Atendimento das
metas atingidas;
VII- Manter conta corrente específica e exclusiva junto ao Banco do Brasil, para recebimento e movimentação dos
recursos provenientes deste TERMO DE COLABORAÇÃO;
VIII- Propiciar aos credenciados pela CONVENENTE meios e condições necessárias ao acompanhamento à
supervisão e à fiscalização da execução do TERMO DE COLABORAÇÃO, a qualquer tempo ou lugar, mantendo
atualizada a instrução contábil específica dos atos e fatos relativos à execução do TERMO DE COLABORAÇÃO, bem
como o cadastro dos usuários dos serviços;
IX- Prestar gratuitamente os atendimentos relativos ao objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO;
X- Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos transferidos pela CONVENENTE;
XI- Manter em arquivo, pelo prazo de cinco anos, contados da data de entrega dos Relatórios de Atendimento à
CONVENENTE, o cadastro dos usuários do Programa, os prontuários e as guias de encaminhamento, as fichas
e relatórios individualizados dos usuários, bem como os registros contábeis relativos ao exercício de concessão,
com a Identificação do Programa e deste TERMO DE COLABORAÇÃO com vista a permitir o acompanhamento, a
supervisão e o controle de serviços.
Parágrafo único - É vedado:
I- Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
II- Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste TERMO DE COLABORAÇÃO, ainda que em
caráter de emergência;
III- Realização de despesas em data anterior ou posterior a vigência;
IV- Realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referente a
pagamento ou recolhimento fora de prazos;
V- Realização de despesas de publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das
quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos;
CLÁUSULA QUINTA - DA COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO
A comprovação do atendimento, deverá ser apresentada à CONVENENTE, sob forma de Relatório Mensal de
Atendimento, sempre até o 5º dia útil do mês subseqüente do recebimento do recurso.
Parágrafo único - É assegurado ao Município de Cruzeiro do Oeste e ao Tribunal de Contas do Estado e da União, a
qualquer tempo, acesso aos registros dos programas e a toda documentação pertinentes à Assistência Social custeada
com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, que deverão ser emitidos em nome da CONVENIADA.
CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A CONVENIADA obriga-se a efetuar a Prestação de contas dos recursos recebidos através do presente TERMO DE
COLABORAÇÃO, nos termos Instrução Normativa n.º. 61/2011 e Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do
Estado do PR e demais dispositivos legais aplicáveis.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO
A CONVENENTE decidirá sobre a oportunidade e a conveniência de proceder a fiscalização nas instalações e
documentos relativos à execução do presente TERMO DE COLABORAÇÃO.
CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
O presente TERMO DE COLABORAÇÃO poderá ser denunciado, por escrito a qualquer tempo, e rescindido de pleno
direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas
na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer uma de suas cláusulas ou condições ou pela superveniência
de norma legal ou fato que o torne material ou formalmente inexequível.
Parágrafo primeiro - Constitui, particularmente, motivos de rescisão a constatação das seguintes situações:
I- Descumprimento de quaisquer das exigências fixadas nas normas e diretrizes que regulam o Programa,
especialmente quanto aos padrões de qualidade de atendimento;
II- Cobrança aos usuários de quaisquer valores pelo atendimento realizado.
III- Não prestação de contas nos prazos fixados.
Parágrafo segundo- Quando ocorrer à denúncia ou a rescisão, fica os participantes responsáveis pelas obrigações
contraídas durante o prazo em que viger este instrumento, creditando-se, igualmente, os benefícios adquiridos no
mesmo período.
CLÁUSULA NONA - DA RESTITUIÇÃO
A CONVENIADA compromete-se a restituir os valores transferidos pela CONVENENTE, atualizados monetariamente
e acrescidos de juros legais, na forma legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda do Município, a partir
da data do recebimento, na hipótese da inexecução do objeto da avenca, ou de outra irregularidade em que resulte
prejuízo ao Erário, conforme exigência da Lei 8666/93 no seu Artigo 116 e Decreto Municipal nº. 137/2005.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
A vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO inicia em 01/01/2019 e término em 31/12/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA ALTERAÇÃO
- O presente TERMO DE COLABORAÇÃO poderá ter suas Cláusulas alteradas mediante acordo entre as partes,
através de Termo Aditivo, exceto quanto ao objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AÇÃO PROMOCIONAL
Em toda e qualquer ação promocional, relacionada com o objeto descrito na Cláusula Primeira deste TERMO DE
COLABORAÇÃO, será obrigatoriamente destacada a participação da Secretaria Municipal de Assistência Social SMAS e Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, observando o disposto na Constituição Federal, no Artigo 37,
parágrafo primeiro.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro de Cruzeiro do Oeste para dirimir as questões decorrentes da execução do presente TERMO DE
COLABORAÇÃO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e acordados, firmam o presente TERMO DE COLABORAÇÃO em 03 (três) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo relacionadas.
Cruzeiro do Oeste–PR, 10 de fevereiro de 2019.
Maria Helena Bertoco Rodrigues		
Antonio Mario Piffer
Prefeito Municipal
Presidente da Entidade Conveniada
Testemunhas,
1-___________________________
2- __________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

Estado do Parana
TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 023/2017, ID nº 1456, QUE ENTRE
SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DOURADINA E ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM SISTEMAS PÚBLICOS LTDA.-EPP.
Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE DOURADINA, pessoa jurídica de direito público,
com sede nesta Cidade, à Av. Barão do Rio Branco, nº. 767, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº.
78.200.110/0001-94, representado na forma legal por seu Prefeito Municipal Sr. JOÃO JORGE SOSSAI, a seguir
denominado CONTRATANTE, e do outro lado ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM SISTEMAS PÚBLICOS LTDA.-EPP,
com sede Rua Pioneiro Marcelino Girotto, nº 211, Jardim Itália II, CEP. 87.060-655, na Cidade de Maringá, Estado
do Paraná, CNPJ sob nº. 08.833.630/0001-59, Inscrição Estadual sob nº. Isento, representada neste ato pelo Senhor
Paulo Henrique Figuereido, brasileiro, Solteiro, portador da C. I. R. G. sob n.º 9.272.616-9 SSP/PR e do CPF/MF sob
nº. 051.444.409-67, residente e domiciliado na Rua General Carneiro, nº 288, Centro, CEP. 87.155-000, na Cidade
de Doutor Camargo, Estado do Paraná, firmam o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, para fim de alteração
de prazo de vigência e valor.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogada a vigência do contrato a partir de 11/05/2019 até a data de 11/05/2020,
sendo esse embasado no Processo Licitatório nº. 32/2017 Modalidade Pregão Presencial nº. 21/2017 de 26/04/2017
e homologado em 11/05/2017, com fundamento no artigo 57, inciso II, da lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: Devido à alteração do prazo de vigência fica acrescido o valor de R$60.000,00(sessenta mil
reais) sobre ao valor original contratado, a serem pagos em parcelas mensal podendo ser variável, até o dia 10(dez)
do mês subsequente à prestação do serviço contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação de
Serviços originário.
E assim, estando justos e contratados, assinam com as testemunhas o presente, em 04(quatro) vias, para um só
efeito legal.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (10/05/2019).
MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR.
João Jorge Sossai
Alternativa Soluções em Sistemas Públicos Ltda.-EPP.
Paulo Henrique Figuereido
Testemunhas:

MUNICIPIO DE DOURADINA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 048/2019		
ID: Nº. 1873
Contratação A Contratação de empresa especializada para o preparo e fornecimento de refeições, no sistema selfservice.
Contratante: Município de Douradina-PR
Contratado: HOTEL E RESTAURANTE HARMONIA LTDA.-ME, com sede na Av. Brasil, nº 562, Centro, CEP. 87.485000, na Cidade de Douradina, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 00.335.060/0001-65.
Objeto: É objeto do presente instrumento A Contratação de empresa especializada para o preparo e fornecimento de
refeições, no sistema self-service, na cidade de Douradina-Pr, atendendo as Secretarias do Município de Douradina-Pr.
Período: 12(doze) meses
Valor total: R$ 26.096,00(vinte seis mil, noventa e seis reais reais)
Douradina, Pr. 15/05/2019
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Umuarama Ilustrado

Agricultura 4.0 é referência para
novas tecnologias da picape S10
O agronegócio passa
por uma verdadeira revolução em termo de produtividade, potencializada
pelo uso de novas tecnologias no campo, como a
robótica e a inteligência
artificial. É de olho na chamada agricultura 4.0 que a
Chevrolet vem balizando
as evoluções da picape
S10, que reforça a lista de
itens de conectividade e
segurança na linha 2020.
“O empresário do campo está buscando uma
picape que, além de força,
capacidade de carga e
robustez, ofereça o mesmo
nível de sofisticação e inovação que se encontra em
novos produtos ou serviços
do agrobusiness”, observa
Rogério Sasaki, gerente de
Marketing de Produto da
GM Mercosul.
A última edição da
AgriShow, que terminou
no início deste mês em
Ribeirão Preto (SP) como
uma das três maiores
feiras do mundo relacionadas ao agrobusiness,
mostrou esta sintonia do
consumidor que busca
inovação e a S10.
Um dos diferenciais
competitivos da S10 está
nas tecnologias de conectividade com a oferta do

ACABAMENTO

Acabamento interno premium, direção com
assistência elétrica progressiva, banco com ajuste elétrico, acendimento automático dos faróis,
sensor de chuva, luz de condução diurna em LED,
sensor de estacionamento dianteiro, acionamento
remoto da ignição e do ar-condicionado além de
sistema de áudio de alta definição são alguns dos
itens disponíveis.

É de olho na chamada agricultura 4.0 que a Chevrolet vem balizando as evoluções da
picape S10

multimídia MyLink com
Android Auto e Apple
CarPlay, além do sistema
de telemática avançado
OnStar, que permite ao
usuário comandar diversas
funções do veículo pelo
smartphone.
Possibilidade de resposta automática em caso
de acidente, geoposicionamento do veículo para

administração da frota
e bloqueio do motor em
caso de roubo são outras
funções.
“Na linha 2020, estamos
promovendo uma nova
conveniência para o serviço de concierge, exclusiva
para clientes que possuem
smartphone Android. Assim, o atendente do OnStar
pode enviar indicações de

lugares e estabelecimentos
diretamente no Waze ou
Google Maps na tela do
veículo”, explica Rosana
Herbst, diretora de OnStar
para a América do Sul.
Outra novidade é o apoio
de cabeça central do banco
traseiro nos modelos com
cabine dupla. O item reforça a lista de equipamentos
de segurança da picape,

que pode ser equipada
com seis airbags, alerta de
colisão frontal, alerta de
mudança involuntária de
faixa, câmera de ré com
gráficos para auxílio em
manobras, alerta de baixa
pressão dos pneus, controle
eletrônico de estabilidade e
tração, controle de velocidade em declive, etc.
A S10 é atualmente ofertada em seis versões de
acabamento (LS, Advantage, LT, Midnight, LTZ e
High Country), três opções
de cabine (simples, dupla e
chassis cab), duas de motorização (2.8 TurboDiesel
e 2.5 SIDI Flex), dois tipos
de transmissão (manual e
automática, ambas de seis
velocidades), além de dois
tipos de tração (4x2 e 4x4
com reduzida e seletor
eletrônico).

Sofisticação
O conforto é mais um
importante diferencial
competitivo da picape Chevrolet, a única no segmento
equipada com o sistema
CPA, que funciona como
um filtro de vibrações e
ruídos do motor TurboDiesel (200 cv) e possibilita o
acoplamento antecipado
da transmissão automática, melhorando também
a eficiência energética
em até 13% em relação a
versão sem a tecnologia. Já
a versão Flex com injeção
direta de combustível (206
cv) também se destaca pela
relação desempenho e economia de combustível. O
modelo igualmente oferece
a praticidade da transmissão automática ou manual
de seis velocidades.
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EDUCAÇÃO

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - A UEM acaba de ins-

talar uma estação meteorológica no campus-fazenda em
Umuarama. Isso vai ajuda os agropecuaristas. Página A4

Instituto Federal mostra
a relevância das mais de 60
pesquisas em Umuarama

UMUARAMA RETOMA ESCOLA

- A construção da
Escola de Tempo Integral de Umuarama, que ficou longo
período sem obras, volta a ser construída na zona 6. Pág. B1
BLOQUEIOS

TECNOLOGIA

Exércitos faz Desintoxicação
operações em digital cresce.
Umuarama e Jovens mudam
na região
a rede social
Página A6
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Uma verdadeira cidade de pesquisas. Assim é o Instituto Federal do Paraná (IFPR), campus de Umuarama.
Unidade tem cerca de mil alunos e uma boa estrutura, muito embora a ampliação é sempre necessária. Agora,
o temor é pelo corte de verbas anunciado pelo Governo Federal. Oxalá não atinja Umuarama. Página A5
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CHEVROLET
CHEV
ROLET
ASTRA SEDAN
04/04

Prata, completa, R$ 16.500,00.
Fones: (44) 9 3622-3292
/ 99976-0563.

CORSA CLASSIC
09/10

Prata, trava, alarme, roda.
R$ 16.5000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LT 13/13

Automático, R$ 50.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

MONTANA LS
14/14

Branca, ar condicionado.
25.000,00. Fones: (44)
3622-3292 /

MONZA 86/87

Branco, R$ 4.500,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 99976-0563.
Troco por Moto.

ONIX 1.4 LT
13/14

Aut, branco, 34.000Km,
R$ 38.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

S10 LT 17/18

Branco, 21.000Km, completo.
R$ 145,000.00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

S10 LT 2013

Preta, ﬂex. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
9 8411-2135.

LEILÃO DE VEÍCULOS
LOCAL: RUA EDUARDO PINTO DA ROCHA Nº 4545 UMBARÁ. CURITIBA/PR.

350 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
APROXIMADAMENTE
PRESENCIAL

E ONLINE

LANCES SIMULTÂNEOS

MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

22/05
QUARTA

10:00
HORAS

INF: www.favaretoleiloes.com.br OU 41-3111-9111
Luiz Odair Favareto - Leiloeiro Oficial RELAÇÃO, VISITAÇÃO E FOTOS VEÍCULOS A PARTIR DE 21/05

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL

Localizado na Av. Presidente
Castelo Branco 4363,ótima

localização, com 170mts². R$ 2.900,00.
Fones: (44) 3622-2242 / 9 8812-9858 Particular

SPIN LTZ 13/14

Preto, completo, automática,
07 lugares. R$ 45.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

VECTRA
ELEGANCE
06/06

Cinza, completo. R$
26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA
ELEGANCE
10/11

Prata, revisado, computador
de bordo, abs nas quatros
rodas, ar digital, airbags,
placa A, raridade, chave
cópia, manual, particular,
carro para pessoas exigentes,
novissimo. R$ 32.000,00.
Fones: (44) 9 9937-9429
falar com Wanderlei.

FIATFIAT
PALIO 1.0 07/07

Completo, cinza. R$
15.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

PALIO WEEKEND
1.4 06/06

Prata, completo. R$
19.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA
ADVENTURE 1.8
2016

Branco, dupla, completo.
R$ 53.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA
ADVENTURE 1.8
07/07

Prata, completa. R$
25.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA
ADVENTURE 1.8
15/15

Cab. dupla,vermelha,
completa. R$ 49.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

STRADA FIRE
1.4 04/05

Branca, direção. R$ 15.000.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

STRADA
TREKKING 1.4
09/09

Cab. simples, completa,
prata. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

UNO VIVACE
15/16

02 portas, preto. R$
22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO WAY
ECONOMIC
10/11

02 portas, alarme, trava
R$ 14.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD
FORD
FORD KÁ 1.0
10/11

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

CLASSIC 1.0 LS

13/14

PRETO

BASICO

R$ 19.900.00

COBALT 1.4 LTZ

12/13

PRETO

COMPLETO

R$ 34.900,00

COBALT 1.4 LTZ

12/13

BRANCO

COMPLETO

R$ 34.900,00

COBALT 1.4 LTZ

14/15

PRATA

COMPLETO

R$ 39.900,00

COBALT 1.4 LTZ

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 52.900,00

COBALT 1.8 LTZ

13/13

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 36.900.00

COBALT 1.8 LTZ

13/14

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

COBALT 1.8 LTZ

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 41.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 78.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

CINZA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 80.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 91.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 99.900,00

CRUZE SPORT6 LT TURBO

17/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

FOX 1.6 PEPPER

16/16

BRANCO

COMPLETO, COURO

R$ 46.900,00

ONIX 1.0 LS

16/16

BRANCO

COMPLETO

R$ 36.900,00

PRISMA 1.4 LT

15/16

BRANCO

COMPLETO

R$ 44.900,00

PRISMA 1.4 LTZ

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 40.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT

18/19

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 59.900,00

S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL

12/13

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 86.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 42.900,00

SPIN LT 1.8 AT

14/15

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 45.900,00

SPIN LTZ 1.8 AT

14/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, 7L

R$ 44.900,00

TRACKER LTZ

13/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 62.900.00

TRACKER PREMIER 1.4 TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 89.900,00

TRAILBLAZER LTZ DIESEL

13/13

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, 7L.

R$ 104.900.00

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

NEW FIESTA 1.6
13/14

Branco, completo. 50.000Km.
R$ 34.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

PAMPA 1.6 CHT
91/91

Álcool, verde. R$ 10.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
COROLLA XEI
10/11

Automático. R$ 45.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

HILLUX SRV
12/13

Prata, ﬂex, automático. R$
75.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HONDA CIVIC
LXS 07/07

Preta, mecânica, R$
30.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HONDA CRV EXL
12/12

RENAULT
STEPWAY 1.6
12/1

Prata, automática, completa.
R$ 32.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 /

SW4 08/08

Prata, completo+ teto. R$
68.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

Prata, completo. R$
88.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/9 9976-0563.

RENAULT
FLUENCE
DYNAMIQUE
13/14

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN

Prata, 2.0, automático. R$
42.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

CROSSFOX 1.6
06/06

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

FOX 10/11

Preto, completo. R$
22.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
CHEVROLET
TRACKER LT 2016 PRATA AUT. R$64.800,00
VECTRA ELEGANCE PRATA 2010/2011 COMPLETO R$33.800,00
ASTRA HATCH PRATA 140CV 2011 R$ 32.000,00
ASTRA HATCH 2011 PRATA 140CV AIR BAG DUPLO, AR DIGITAL,
MANUAL CHAVE COPIA, BAIXA KM R$ 31.900,00
ASTRA HATCH PRATA 140CV 2010 R$ 31.000,00
ASTRA HATCH 2010 PRATA 140CV AIR BAG DUPLO, AR DIGITAL.
R$ 30.900,00
CLASSIC 2014 LS BRANCO COMPLETO. 2° DONO, BAIXA KM R$
26.500,00
CORSA CLASSIC 2014 COMPLETO LS R$ 26.000,00
S-10 DLX 2001 VERDE COMPLETA, BANCOS EM COURO 4X4, R$
40.000,00
CORSA HATCH 2011 MAXX COMPLETO, 1.4 FLEX R$ 25.000,00
MERIVA JOY 2007 PRETA COMPLETA FLEX R$ 23.500,00
CELTA LT 2013 CINZA 1.0 COMPLETO. PNEUS BONS R$ 23.800,00
CELTA LIFE 2009 PRATA 2P BASICO R$ 16.500,00
VECTRA GLS 2000 AZUL COMPLETO R$ 14.500,00
CELTA SPIRIT 2006 AZUL 4P. PNEUS NOVOS,. BEM CONSERVADO
R$ 15.000,00
CLASSIC LIFE 2005 BEGE, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA E
ALARME, R$ 14.000,00
CELTA 2002 BRANCO 2P COM AR CONDICIONADO, TRAVA E
ALARME R$ 13.000,00
CORSA SEDAN 2001 MILENIUM PRATA BASICO. R$ 11.000,00
VOLKSWAGEM
GOL G6 2015/16 PRATA 1.0 COMPLETO R$ 34.500,00
GOL G5 PRATA 1.6 2011 COMPLETO. RODA DE LIGA, PNEUS
NOVOS, R$ 28.000,00
GOL HALLY 1.6 2008 COMPLETO RODA 17 PRATA R$24.500,00
PARATI 1.6 TRACKFIELD 2007 PRETA COMPLETA PNEUS NOVOS
R$ 24.000,00
PARATI 1.8TRACKFIELD 2008 PRETA COMPLETA R$ 25.000,007
QUANTUM CL 1992 VERDE, VIDROS ELÉTRICOS RODAS 17 PNEUS
NOVOS R$ 14.000,00
GOL 1.6 BRANCO 2002 COM DIREÇÃO HIDRAULICA, R$ 15.000,00
PARATI CL 1.6 VERDE 1999 COMPLETA, BANCOS RECARO, JOGO

RODA R$ 15.000,00
PALIO 1.0 2013 BRANCO AR DIREÇÃO R$24.000,00
PALIO 2008 PRATA 4 PORTAS TRAVA ALARME LIMP. DESEM.
R$16.500,00
PARATI 97 PRATA COMPLETA RODA 15 R$14.000,00
GOL 95 AZUL 1.0 R$ 5.000,00
FORD
ECO SPORT 2005 COR PRETA COMPLETA PNEUS NOVOS
R$24.000.00
FIAT
STRADA FIRE CAB. ESTENDIDA 2007 PRATA COMPLETA. R$
24.000,00
PALIO 1.0 BRANCO 2000 GASOLINA, COM AR CONDICIONADO
R$ 11.000,00
PALIO WEEKEND ADVENTURE 2006 PRATA COMPLETA, PNEUS
BONS R$ 18.500,00
HONDA
HONDA CIVIC 2011 LXS, CAMBIO BORBOLETA, AR DIGITAL, MUITO
BEM CONSERVADO R$ 46.000,00
COROLLA XEI 2009 PRATA COMPLETO. AUTOMATICO, COURO,
R$46.000,00
HONDA CIVIC 2011 AUTOMATICO R$ 45.900,00
COROLLA XEI 2009 PRATA R$ 45.000,00
HONDA CIVIC LXS 2008 PRETO AUT. R$36.800,00
COROLLA XEI 2004 PRETO COMPLETO. AUTOMATICO, BANCOS
TECIDO R$ 28.800,00
MOTOS
CG 150 FAN COMPLETA 2011 R$6.500,00
CG 150 ES VERMELHA R$ 4.600,00

GOL 1.0 06/06

Flex, 04 portas, R$
14.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOL 1.0
11/12

Branco, 02 portas, flex. R$
13.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

GOLF

Prata, teto, rodas 17,
07 airbags, automático,
único dono. R$ 84.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 9 9956-2484

GOLF 1.6
08/08

Prata, completo. R$
28.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO TREND
1.6 11/12

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

VOYAGE 1.0
14/15

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

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

Classificados

Umuarama Ilustrado
CASAS
CASAS
ABDON
IMÓVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

Sobrado de alvenaria com
área total de terreno de
250,60 m², área construída
247.95 m², contendo no
piso superior: 01 Suíte
máster, 02 Suites simples.
Piso inferior: Sala, cozinha,
lavado, edícula, lavanderia
e garagem, contem uma
sala comercial. Sobrado
atualmente locado por
2.800,00. Localizado
na Rua Doutor Paulo
Pedroso de Alencar,4366,
zona 1, Umuarama/PR.
Valor R$ 1.200.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
Interessados tratar pelo
telefones (44) 3056-6100
e (44) 99122-821

ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 790,00. Prox. A Uem.
R. Gustavo Cray, 2033.
Jardim Topazio. ALV/LAJ
–Suíte, 01 qto, sala, coz.
Bwc soc, A. serv. e gar.+
DETALHES – (44) 3056
–5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 1037 em nosso
site www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 750,00. Prox. Ao Ecovile.
Condomínio Residencial
Dubai. Rua José Nanni,
2186. Jd Porto Seguro.
alv/laje 03 qtos, sala,
coz. Bwc soc., A. serv.
e gar + DETALHES –
(44)3056-5555/998443338 ou digite o cód.
908 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 680,00. Cond. Res.
Pq Grevilhas - Prox. Pç.
Sete Setembro. Av. Pres.
Castelo Branco. Const.
68,21 m² - Alv./Laje: 03
q., sala/cozinha, BWC
social, A. serv., gar. (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 123,00) +
Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou
em nosso site ou digite o
cód. 828 em nosso site
www. aldemirimoveis.
com.br

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

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

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 19 e 20 de maio de 2019

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

R$-550.000,00 no Jardim
dos Príncipes, Av Rotary,
3681 Residência em
Alvenaria terreno 233m2
e construção aproximado
de 190m2, com 01 suíte
com moveis planejado,
dois quartos, BWC Social,
sala de TV, sala Copa,
Cozinha com Moveis
Planejados, lavanderia,
despensa e garagem 2
veículos, Edic BWC social,
churrasqueira revestida
em porcelanato c/ balcão
em granito, todos qtos em
laminados, e os demais
cômodos em porcelanato,
acabamento em gesso.
Para mais informações
entre em contato com fones (44) 99103-2617
ou (44) 99763-0860;

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE
R$-290.000,00, residência
em Alvenaria Rua
Paranapanema, 2517,
com área construída de
90,00 M2 possuindo, 02
quartos, sala, cozinha,
banheiro social e área
serviço, área terreno 525m2,
sendo (15,00m X 35,00m);
Interessados contatar
com fones 99763-0860
ou 99103-2617;

HOJE: CEMIL
AMANHÃ: SÃO PAULO

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 650,00 - Prox. Unipar
Sede. Ed. Lavoisier - Av.
Maringá, 5325 - apt°. 3º
andar/frente zona 3 à. Tot.
Aprox. 52,74 m² - 2 Quart.,
Sala, Coz., A. serv., Bwc
soc. e Gar. (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00 Incluso
água e gás) + Detalhes
(44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód.
1038 em nosso sitewww.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

VENDE-SE
APARTAMENTO

Vende-se apartamento
em área central com área
privativa de 90 metros
quadrados contendo : sala
, 3 quartos , sendo 1 ampla
suíte , varanda , banheiro
social , cozinha , área
de serviço grande e uma
vaga de garagem. Edifício
Athenas, apartamento,
24, localizado na avenida
Manaus, 3975 na cidade
de Umuarama perto de
comodidades como bancos,
escolas, INSS, fórum,
mercados, entre outros.
Valor 280 mil aceitam-se
bens como forma de pgto.
Fone: (44) 99823-7861

VENDE-SE
APTO. NO ED.
ALVORADA, EM
UMUARAMA

Apto. 81, 8° Andar (de
frente, desocupado, baixo
custo de condomínio),
Rua Piúna, 3.825. Área
Central, próx. ao I.N.S.S.,
sendo: 3 quartos, sala/
copa, cozinha, BWC
social, área de serviço,
garagem e elevador. Área
total 73,40 m2. Tratar no
(44) 99983-9751.

TERREN
TERRENOS
OS
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 80.000,00. Prox. Nova
Rodoviária. R. Projetada a, s/
n° Pq. Metropolitano Lt. 41,
Qd.15, Área 220,00 m², (10,00
m x 22,00 m) - Topograﬁa
plana. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 549 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 73.000,00. Prox. A Uem.
R. Nova Canaã X Com
Ayrton Senna s/n° – Pq.
Tarumã Área 180,00 m²,
(Frente 12,00 m² x 15,00
m² Fundo) - Topograﬁa
plana. + Detalhes: Plantão
(44)9 99911-5353 (TIM)
ou digite o cód.1033 em
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 45.000,00 - PROX.
ACEU - R. AMETISTA,
s/n°. – Área residencial
Topograﬁa Plana-7,50 m x
18,00 m - Pronto p/ construir,
Parcelamento em 12 vezes
s/juros c/entrada de 30 %
Aquisição e construção
programa Minha Casa
Minha Vida. + Detalhes:
Plantão (44)9 9911-5353
(OI) ou digite o cód. 872
em www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 120.000,00. Próximo
Igreja Sagrado Coração
De Jesus – Rua Timóteo
Polo Gimenez, S/N° – Jd.
Imperial – Área 383,57
m², (frente 11,00 m² x
34,96 m²) – Excelente
localização. + Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111
(OI) ou digite o cód. 1048
em www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 220.000,00. Prox. A
Uopeccan - R. Laurine
Abou Rahal Cardoso,
S/N° – Pq. Res. Monte
Libano - Lt. 09, Qd. 10,
Área 505,00 m², (20,20
m x 25,00 m), topograﬁa
plana, lote de esquina. +
Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite
o cód. 447 em www.
aldemirimoveis.com.br

PONTOS
COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

VENDE-SE
PONTO
COMERCIAL

Pizzaria de portas fechadas.
Fones: (44) 9 9873-6865.
Falar c/ Tiago. Aceito
Veículo como forma de
pagamento.

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

Chácara de lazer com
área de 01 alqueire

contendo 1 residência
em alvenaria com área de
300 m² mais uma área de
churrasqueira com 70 m²,
Todas as construções de
primeira. Imóvel localizado
em uma área nobre nas
imediações da chácara
betel e reguinga saída
para Maria Helena. Valor
Sob consulta. Para mais

informações entre em
contato com a Abdon
Imóveis pelos fones
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Chácara contendo 5 tanques
com capacidade para 20.000
tilápias e quiosque com

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

C3

C4
C4

UMUARAMA,
DOMINGO
E SEGUNDA-FEIRA,
19 e1920e de
de 2019
UMUARAMA,
DOMINGO
E SEGUNDA-FEIRA,
20 maio
de Maio
de 2019

VENDA
SOBRADOS
R$ 4.450.000 - Cond. Residencial Soleil
Imóvel alto padrão com 04 suítes e demais dependências. Á.t 1072m2 e á.c 600,00m2. Cel.: 99922-9610.
R$ 1.150.000 - Av. São Paulo, 4703 - Zona II
Sala estar, sala de Tv, sala de jantar, cozinha planejada,
edícula com churrasqueira, wc, lavanderia, garagem 04
carros. Piso Superior com suíte com armários, 03 dormitórios com armários, wc social. Detalhes: pisos em
cerãmica e madeira, granito, Blindex, portão eletrônico,
aquecedor solar, ar condicionado Split, amplo quintal.
Permanecem no imóvelos móveis fixos.. Á.t 560,00m2 e
á.c 330,65m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 1.000.000 - Av. Duque de Caxias, 5121 Zona V
01 suíte, 2 quartos, sala de TV, terraço, sala de visitas,
lavabo, copa e cozinha, área gourmet com churrasqueira, lavanderia, escritório e garagens. Á.t 321,09m2 e á.c
255,89m2. Cel.: 98403-9168.
R$ 900.000 - Rua Dr. Eduardo Dias Coelho, 5146 - Parque Cidade Jardim
01 suíte master, 02 quartos, sala de estar, sala de jantar,
escritorio com banheiro, cozinha, banheiro social,
despensa, edicula, sauna, piscina com raia e garagem.
Á.t 450,00m2 e á.c 243,00m2. Obs.: Por mais R$ 280.000
você pode comprar o lote ao lado todo murado com
área de 450,00m². Cel.: 98403-9165.
R$ 800.000 - R. Arnaldo Tupâ, 5813
Jardim Tupâ
Pav. Térreo: sala de estar, jantar e cozinha em 03 ambientes, 01 suíte, 01 dormitório, wc social, lavanderia,
02 vagas de garagem. Pav. Superior: suíte, sala e 02
amplos terraços. Aquecedor solar, portão eletrônico,
interfone, gesso, porcelanato, Blindex. Á.t 199,82m2 e
á.c 170,00m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 735.000 - Av. Rotary, 3715
Jardim dos Príncipes
Pav. Sup: suíte com closet, 2 suítes. Pav. Inf: Sala de estar em dois ambientes, bwc, sala de TV, copa, coz., wc de
serviço. Edícula c/ lavanderia, churrasqueira, despensa,
escritório e garagem para 03 carros. Á.t. 467,01m2 e á.c.
272,31m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 280.000 - Rua Hermenegildo Stecca, 2352 Pq.
Bandeirantes
Pav. Superior: 03 quartos, sala, varanda e bwc social.
Pav. Inferior: cozinha, sala de estar, copa, lavanderia e
garagem. Á.t 180,00m2 e á.c 80,00m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 240.000 - Rua Adolfo Garcia, 2773
Casa 1 - Parque Cidade Jardim
Sobrado com área construída de 92,00m2, contendo: 02
quartos, sacada, banheiro social, sala, lavabo, cozinha
com armários, área de serviço, despensa e garagem.
Cel.: 98403-9165

RESIDÊNCIAS
R$ 2.590.000 – Av. Rio de Janeiro, Zona II
01 suíte máster com closet e hidro, 03 suítes, sala de
visitas, sala de cinema, sala de jantar, lavabo, cozinha,
escritório, lavanderia, wc e depósito. Ampla área
gourmet com churrasqueira, lavabo, salão de jogos,
piscina, wc, garagens. Todos os ambientes com móveis
planejados e climatizados. Á.t 787,00m2 e á.c 506,00m2.
Cel.: 99922-9610.
R$ 2.500.000 - Av. Londrina, 3445, Zona II
Prédio Comercial e residencial contendo no térreo uma
loja com 255,00m2, e na sobre loja dois apartamento
um com aproximadamente 130,00m2 e outro com
aproximadamente 100,00m2. O prédio conta com possibilidade de 03 vagas de garagem. Á.t 255,00m2 e á.c
485,00m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 1.480.000 - Cond. Residencial Euro Park
sala estar com Painel de Tv, sala de jantar integrada
com cozinha, ilha e área gourmet com churrasqueira e
forno, lavabo, Suíte master com closet, 02 suítes, lavanderia, estendal, piscina com deck em madeira, 02 vagas
cobertas, 02 vagas descobertas. Detalhes: pisos em
porcelanato e laminado de madeira, aquecedor solar, ar
condicionado Split em todos os ambientes, janelas integradas, domos elétricos. Permanecem no imóvel todos
os móveis fixos de cozinha e área gourmet. Á.t 361,80m2
e á.c 245,00m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 1.450.000 - Ecovile Residence
Rua do Lazer, 2547, com área de 257,00m2, Terreno com
316,25 m2 , com piscina aquecida, hidromassagem,
aquecimento solar. Contendo 01 suíte com close, 02
Demi suíte mais um quarto, sala com PE direito de 6
metros, mezanino com sala de TV, lavabo, fraudario e
banheiro social, sala de TV pavimento inferior, cozinha
goumert com 39,5m2 , lavanderia, estendal, despensa,
esquadrilhas de alumínio, moveis planejados quartos,
cozinha, banheiros, close. Cel.: 98403-9165
R$ 1.200.000 - R. Cannes, 3084, Condomínio Residencial Mont Blanc
01 suíte, 02 demi-suítes, escritório, sala de Tv/Home,
lavabo, cozinha, sala de jantar, churrasqueira, lavanderia, bwc, piscina e piscina (aquecimento 6 placas),
aquecimento solar 400L, internet fibra ótica, interfone
e garagem com depósito. Cel.: 99917-9200
R$ 990.000 - R. Malú, 4372, Zona I
Suíte máster, 02 dormitórios, bwc social, sala de estar/
jantar, cozinha e lavanderia com moveis planejados,
edícula com 01 suite, churrasqueira, 02 vagas de
garagem coberta e 02 descobertas. Á.t 547,50m2 e á.c
250,00m2. Cel.: 99132-6815
R$ 690.000 - Jardim Estância
Excelente imóvel com 1.270m2 de terreno e área construída de aproximadamente 420m2. Uma casa com
ampla varanda dos dois lados, com 2 quartos, sala,
cozinha planejada e banheiro social. Ampla edícula
contendo lavabo com chuveiro, banheiro, despensa,
churrasqueira, forno, cozinha planejada, sauna, ampla
piscina, quiosque com churrasqueira e pia. Jardim com
coqueiros. Imóvel a menos de 1.200 metros da praça
Santos Dumont. Cel.: 99922-9610
R$ 640.000 - Av. Angelo Moreira da Fonseca, 3817,
Zona I-A
Suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. Á.t 380,00m2 e á.c 187,00m2.
Cel.: 99132-6815.
R$ 600.000,00 - R. Japurá, 3642, Zona I
Sala de visitas, sala de TV, sala de jantar, lavabo, banheiro social, 01 suíte, 3 quartos, cozinha, edícula com churrasqueira, quarto, despensa, área de serviço, piscina e
garagens. Á.t 596,00m2 e á.c 250,00m2. Cel.: 98403-9168.
R$ 550.000 - Rua Perobal, 4348, Zona I
Casa em alvenaria contendo: 03 quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e garagem, área construída
de 150,00m2 e terreno: 525 m2 (15 x 35,00) - Excelente
Localização - Próximo Pronto Atendimento, Bosque
do Índio.
R$ 470.000 - R. Miguel Angelo Remor, 2713, Pq.
Cidade Jardim
Sala estar, copa-cozinha planejada, suite, 02 dormitórios, Wc social. Edícula com churrasqueira, lavanderia,
wc, tem espaço de garagem e para fazer área gourmet.
Garagem para 04 carros. Piso parquet de madeira e cerâmica. Portão eletrônico. Á.t 450,00m2 e á.c 252,00m2.
Cel.: 99132-6815
R$ 365.000 – R. Otavio Barbosa da Silva, 2104, Pq.
Bandeirantes
PAVIMENTO SUPERIOR: Uma suite com sacada, um
quarto, hall (escritório) e Terraço. PAV. INFERIOR: Sala
de estar, 1 quarto, Bwc social, cozinha, despensa,
lavanderia, garagem e nos fundos uma área grande,
um cômodo subterrâneo e corredor lateral. Espaço
com churrasqueira. Á.t 162,00m2 e á.c 160,00m2. Cel.:
98407-6871

R$ 350.000 - R. Amaro Tavares, 2175, Jd. Imigrantes
Sala de visitas, 2 quartos, suíte, banheiro social, cozinha, área gourmet com sala de jantar e churrasqueira,
despensa e area de serviço, garagem. Fica no imóvel
móveis da suíte, cozinha, e na área gourmet. Á.t 190,59 e
á.c 119,25. Cel.: 98403-9168.
R$ 350.000 - R. José Nanni, 04
Cond. Res. Dubai
01 quarto com closet, 02 quartos, sala, cozinha, 02 bwcs,
área gourmet, garagem. Móveis planejados no closet,
cozinha, sala, área gourmet e bwc. Um pergolado de
21m2. Acabamento em porcelanato e laminado. Á.t
200,00m2 e á.c 130,00m2. Cel.: 99922-9610.
R$ 340.000 - R. Demerval Rocha, 3822, Jd. Interlagos II
Suíte, 02 quartos, bwc social, sala de estar, copa/
cozinha, área de serviço, churrasqueira, garagem para
02 carros, portão eletrônico, toda em porcelanato. Á.t
156,00m2 e á.c 105,00m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 330.000 - R. Antonio Geraldo, 4351
Jardim Cima
sala estar, suíte, 02 dormitórios, wc social, copa-cozinha, área com churrasqueira, bancada em granito,
bancada para fogão e pia em granito, área de serviço,
02 vagas de garagem. Sanca e moldura em gesso, Porcelanato, Blindex, interfone, portão eletrônico, NOVA, SEM
USO. Á.t 179,70 e á.c 130,00m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 320.000 - Rua Demerva Rocha, 3840
Jd. Interlagos II
Suíte, 02 quartos, bwc social, sala de estar, copa/
cozinha, área de serviço, churrasqueira, garagem para
02 carros, portão eletrônico, toda em porcelanato. Á.t
156,00m2 e á.c 93,00m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 320.000 - Rua Demerval Rocha Murça, 3828,
Interlagos II
com 107,00m2 de área construída, em terreno de
124,50m2, sendo 6,18m x 25,00m, contendo 01 suíte,
02 dormitórios, banheiro social, sala estar, copa-cozinha, lavanderia, churrasqueira, 2 vagas de garagem.
Detalhes; porcelanato e laminado de madeira, blindex,
moldura em gesso, luminárias em LED, grafiato, portão
eletrônico, predisposição para ar condicionado. Á.t
154,50m2 e á.c 107,00m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 320.000 - Rua Beija Flor, 2852, Jd. Iguaçu
Sala estar, lavabo, copa - cozinha planejada, suite com
closet, 01 suíte, 01 vaga de gararem coberta, 01 vaga
descoberta. Susolo com sala, wc, cozinha e churrasqueira. Detalhes: Grafiato, porcelanato, Blindex, portão
eletrônico. Construída a dois anos e meio. Permuta por
apto de menor valor. Á.t 180,00m2 e á.c 150,00m2. Cel.:
99132-6815
R$ 300.000 - R. Francisco Buosi, 2110
Pq. Alto da Paraná
Sala, sala de TV, suíte, 02 quartos, bwc social, cozinha
planejada com churrasqueira, despensa, lavabo, área
de serviço, piscina, garagem coberta. Piso porcelanato
e laminado, blindex, permanecem no imóvel os móveis
fixos. Á.t 201,5m2 e á.c 113,00m2. Cel.: 99132-6815
R$ 300.000 - Rua Walter Luiz da Cunha, 2183, Pq.
San Remo
01 suíte, 2 quartos, banheiro social, sala de visitas,
copa, cozinha, Edícula com quarto, despensa, banheiro,
lavanderia e garagem. Imóvel locado por R$ 900,00. Á.t
360,00m2 e á.c 184,85m2. Cel.: 98403-9168
R$ 250.000 - Rua Otávio Barbosa 2268, Parque dos
Bandeirantes
contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, área de serviço, despensa e garagem, terreno
inteiro - Cozinha com Armários planejados, ar condicionado no quarto e portão eletrônico. Cel.: 98403-9165
R$ 250.000,00 – R. Sofia Laderutski Biella, 2911, Jd.
Vila Rica
01 suíte com armário planejado, 02 quartos, sendo um
com armário planejado, bwc social, cozinha, sala, poço
de luz, área de serviço fechada e garagem. Á.t 183,75m2
e á.c 100,00m2. Cel.: 99922-9610.
R$ 240.000 - R. Santina Colombo Bonora, 2330,
Jardim União
Suíte, 04 quartos, sala, cozinha, despensa, wc social,
02 vagas. Edícula com sala, cozinha, wc e quarto. Forro
de madeira, piso cerâmico, pintura nova e telhado de
fibrocimento. Á.t 285,62 e á.c 188,00m2. Cel.: 99132-6815
R$ 230.000,00 - Rua Corumba, 2903, Jardim Indaiá
Com área construída de 98,75m2 e Terreno com área de
360,00m2, contendo: 01 suíte, 03 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, despensa, área de serviço e garagem.
Cel.: 98403-9165
R$ 220.000 - R. Farropilha, 2720, Jd. Tamoyo
01 suíte de laje, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social em
forro PVC. Á.t 217,24m2 e á.c 90,00m2. Cel.: 98407-6871.
R$ 220.000 - R. Francisco pontes 2216, Parque San
Remo II
Á.c 140,00m2 e terreno 360,00m2. 03 quartos, sala,
cozinha, banheiro social e garage. Edícula: 01 quarto,
lavanderia e churrasqueira. 98403-9165.
R$ 210.000 - R. Apolo, 2788, Jd. Iguaçu
01 suíte, 01 quarto, dependência que pode se tornar
mais um quarto, sala, cozinha, bwc social e lavanderia.
Á.t 210,00m2 e á.c 130,00m2. Cel.: 99922-9610.
R$ 180.000 - Rua Pedro Francisco Mazetto s/n, Jardim
Itapuã
com 01 quarto, sala, cozinha planejada, banheiro, área
de serviço, churrasqueira e garagem. Cel.: 98403-9165
R$ 160.000 - R. São Cipriano, 2099
San Martin II
02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, lanvanderia,
área de serviço, churrasqueira e garagem para 2 veículos. Á.t 144,38m2 e á.c 115,00m2. Cel.: 99922-9610
R$ 158.00 - R. Germano Bacarim, 1078, Jardim
Universitário
casa com 69,85m2, contendo: 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, área de serviço e garagem. Terreno com
área de 297,00m2. Excelente localização ao lado da UEM
e SESI. Cel.: 98403-9165
R$ 155.000 - R. Waldemar Evaristo da Silva, 2730 - Jd.
Alto da Boa Vista
02 quartos, sala de estar, cozinha, área de serviço,
banheiro social e garagem. Á.t 360,00m2 e á.c 90,00m2.
Cel.: 98403-9168

CASAS MINHA CASA
MINHA VIDA
R$ 139.000 - Rua Projetada “J”, Jardim Belo Horizonte - Casa a CONSTRUIR
com área de 62,00m2, sendo: 03 quartos, sala, cozinha,
banheiro social e lavanderia. Área total do terreno: 125
m2 (6,25 x 20) – 98403-9165.
R$ 135.000 - Rua Projetada “J”, Jardim Belo Horizonte - Casa a CONSTRUIR
com área de 56,00m2, sendo: 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro social e lavanderia. Área total do terreno: 125
m2 (6,25 x 20) – 98403-9165
R$ 125.000 - R. Silvio Ferreira, 1449, Jd. Ipê
02 quartos, sala, cozinha, bwc social e área de serviço.
Á.t 126,00m2 e á.c 59,00m2. Cel.: 99917-9200

APARTAMENTO
R$ 1.400.000 - Edf. Amazônia, Apto. 1201
Rua Dr. Camargo, 5181
03 suítes c/ sacada e mobiliadas, sala de estar, jantar,
wc, escrit., copa, coz. planejada, espaço gourmet, área
de serviço mob. e garagens. Á.t 381,3825m2 e á.útil:
270m2. Cel: 99132-6815.
R$ 870.000 - Edifício Uirapuru, Apto. 202
Rua Doutor Paulo Pedrosa de Alencar, 4585
com área total 325,37 m2 e área útil: 268,86 m2. Apartamento: 01 suíte máster com closet, 01 suíte, 02 quartos
(todos com armários), hall de entrada, lavabo, sala de
estar, sala de jantar, sala de tv, cozinha planejada, área
de serviço, despensa, quarto de empregada com banheiro, banheiro social, 03 vagas de garagem. Área de
uso comum: Recepção e salão de festa todo equipado
(churrasqueiras, forno, mesas. cadeira, tv, sofás, geladeira, freezer e talheres). Excelente Localização: Ao lado
do Bosque Uirapuru.
R$ 600.000 - Edf. Miguel Silva Neto
Apto. 101 - Av. Flórida, 4444
com área total de 351,13m2, sendo 290,78m2 de área
de uso exclusivo e 60,35m2 de área de uso comum,
contendo: De um lado, Sala ampla, sala para academia
ou escritório, cozinha e lavandeira com armários, dependência de empregada e bwc. Do outro lado: Sala de
tv, lavabo, quarto com armário, 03 suítes, com armários,
sendo uma máster com closet e banheira. Garagem para
dois veículos. Cel.: 98407-6871
R$ 595.000 - Edifício Villa Lobos - Apto. 52, Av. Rio
Branco, Zona I
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço, sacada com churrasqueira, 02 vagas de garagem, sendo uma com armário. Água quente em todas
as torneiras, móveis planejados na suíte, 01 quarto, área
de serviço e sacada. Todo em porcelanato. Á.t 208,24m2
e á.útil 126,00m2. Cel.: 99922-9610.
R$ 300.000 - Ed. Allamanda, Apto. 302
Av. Florida, nº 4477, Zona I
01 suíte, 02 quartos, sala/copa, banheiro social, cozinha
com armários planejados e fogão, área de serviço,
quartos de empregado com banheiro e garagem. Cel.:
98403-9165
R$ 280.000 - Res. Lake Park, Apto. 22
Bloco C - Rua Leonildo Stecca, 2589
Jd. Cruzeiro
01 suíte, 2 quartos, sala de jantar, sala de TV com
sacada, banheiro social, area de serviço e 2 vagas de
garagem. Condomínio com area de lazer com piscina,
salão de estas e quadra de esportes. Á.t 112,62m2 e á.útil
74,95m2. Cel.: 98403-9168.
R$ 260.000 - Edf. Serrano, Apto. 301
Rua Santa Catarina, Jd. dos Príncipes
com área total de 101,39 e área útil de 79,53m2 com
01 suíte, 2 quartos, sala de jantar e estar com sacada,
banheiro social, cozinha, área de serviço e garagem.
Cel.: 98403-9168.
R$ 260.000 - Residencial Villagio di Roma, Apto. 303,
Bloco 02
Área total: 96,66, Sendo: Sala de Estar/Jantar, Sacada
com churrasqueira com pia, Suíte, 02 Dormitórios, Wc
Social, Cozinha com armário planejados, Área de Serviço
e Garagem. Excelente Localização: Próximo a Supermercados, Bancos, Universidade. Cel.: 98403-9165
R$ 250.000 - Cond. Res. Green Park
Av. Londrina, 3390, Jd. Dos Príncipes
Sala estar/jantar, suíte com sacada, wc social, 02 dormitórios, cozinha planejada, área de serviço, 01 vaga
de garagem. Piso laminado de madeira e cerâmico,
Gesso. Condomínio com piscina de adulto e infantil,
parquinho, salão de festas, quadra de esportes, portaria
24 horas. Condomínio de aprox. R$ 400,00. Á.t 97,51 e
á.útil 76,51. Cel.: 99132-6815.
R$ 230.000 - Res. Lake Park - Apto. 01 do Bloco “C” Rua Leonildo Stecca, 2589
Cozinha, área de serviço, sala, jantar, 01 banheiro, 02
quartos simples. Obs: Piso laminado, forro de gesso
rebaixado, lâmpadas dicroica e led. Cozinha: Piso cerâmico, armários planejados, forno elétrico e microondas
embutidos na cor aço escovado, sugar, torneira elétrica.
Área de serviço: Armários para produtos de limpeza,
gavetão para roupas, armários, e taboa de passar roupa
embutido. Sala: Home de parede, sofá retrátil. Sala de
jantar: Mesa com 04 lugares em madeira. Banheiro:
Bancada de mármore, Box de blindex. Quarto 01:
Guarda roupa com 02 portas e vidro de correr. Quarto
02: Guarda roupa em L, vidro leitoso. Á.t 80,64m2 e á.útil
57,59. Cel.: 98403-9165
R$ 200.000 - Edf. Cap Ferrat, Apto. 101
Av. Maringá, 4640 - Zona III
sala estar e jantar com ampla sacada, 02 dormitórios,
wc social, cozinha planejada, lavanderia, 01 vaga de
garagem, rebaixamento em gesso com iluminaçào
embutida, Box Blindex, Elevador, 01 vaga de garagem.
Á.útil 86,30m2. Cel.: 99132-6815
R$ 200.000 - Res. Green Park, Apto. 32 do Bloco C - Av.
Londrina, 3390 - Zona II
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. Á.t 97,54m2 e á.útil 76,50m2. Cel.:
98403-9165.
R$ 195.000 - Edf. Ravel Tower, Apto 14
Av. Maringá, 5037, Zona III
sala estar/jantar, 02 dormitórios, wc social, 01 vaga de
garagem. Semi mobiliado. Á.t 96,64m2 e á.útil 58,11m2.
Cel.: 99132-6815

R$ 150.000 - R. José Balan, 4731, Jd. Social
03 quartos, sala de estar, bwc social, cozinha, área de
serviço e garagem. Á.t 360,00m2 e á.c 100,00m2. Cel.:
999917-9200.

R$ 160.000 - Edf. Res. Green Ville, Apto 203 do Bloco
04 - Av. Rio Grande do Sul, 2744, Jd. Belvedere
Área total de 63,04m2, sendo: 3 quartos, sala de estar/
jantar, cozinha , banheiro com box, área de serviço
e garagem. Condominio com amplo salão de festas
e churrasqueira, playground e amplos espaços. Cel.:
98401-9168.

R$ 140.000 - R. Luiz Gonzaga Freze, 4828 Jardim
Modelo
3 quartos, sala, cozinha, bwc, poço de luz, lavanderia e
garagem. Á.t 126,00m2 e á.c 73,00m2. Cel.: 98407-6871

R$ 140.000 - Res. Ouro Verde II, Apto 23 do Bloco “2”,
R. Marialva, 5734, Zona III
03 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem. Á.t 79,23m2 e á.útil 48,53m2. Cel.: 98407-6871

R$ 139.900 - Casa na Rua Santa Maria no Parque San
Marino
Com área de 88,70m3 e terreno com área de 66,92m2,
contendo: 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social,
área de serviço e garagem para 02 veículos. Troca-se
por um ou mais veículos. Cel.: 98403-9165

R$ 120.000 - Res. Bela Vida, Apto 633 do Bloco 06
02 quartos, sala de estar/jantar, bwc social, área de
serviço e garagem. Á.t 52,32m2 e á.útil 46,66m2. Cel.:
99922-9610

R$ 130.000 - Av. Goiânia, 2501
Zona VI - 02 CASAS
02 quartos, sala, cozinha, bwc social e garagem. Outra:
01 quarto, sala, cozinha e bwc social. ACEITA CARRO
COMO PARTE DE PAGAMENTO. Cel.: 98403-9168.

R$ 5.000.000 - R. Desembargador Munhoz de Melo,
3591, Zona I
Salão comercial / Loja, com 02 apartamentos no pavimento superior. Pavimento térreo com amplo salão,
salas, banheiros, podendo sediar diversas atividades.
Pátio interno com parquinho. Á.c 1.300m2 e á.útil
1.780m2. Cel.: 99132-6815

R$ 120.000 - R. Alcides de Brito Pratis, 01, Jd. Cruzeiro
02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem. Anexo ao fundo que pode ser alugado. Área
total de 264,00m2 e área construída de 80,00m2. Cel.:
99917-9200

COMERCIAIS

R$ 2.600.000 - Av. Brasil, 3728, Zona I
Salão comercial e 03 apartamentos com garagem. Salão
com 900m2 e terreno com 525m2. Cel.: 99928-9610

Classificados
www.ILUSTRADO.com.br

R$ 2.500.000 - R. Ministro Oliveira Salazar, 4981,
Zona III
02 salas no térreo, LOCADAS Primeiro andar com 01
apartamenti com sala, suíte, 02 quartos e demais
dependências, DESOCUPADO; 2o andar com dois apartamentos com sala, 02 quartos e demais dependências.
LOCADOS; Amplo quintal com Edícula e 05 vagas de
garagem cobertas. Locação atual 7.000,00. Á.t 490,00m2
e á.c 500,00m2. Cel.: 99132-6815
R$ 1.200.000 - Av. Celso Garcia Cid, 3580 - Zona I
Imóvel constituído de salão comercial, 03 apartamentos e 02 casas nos fundos. Á.t 525 m2 (15 x 35) e á.c
465,00m2. Cel.: 98403-9165.
R$ 1.200.000 - Rua Piúna, 4196 - Zona I
Barracão comercial, com acesso para caminhões para
carga/descarga, forrado, piso cimentício, contendo
02 salas para escritório, copa e WC. Amplo estacionamento. Barracão aprox. 180,00m2; 01 sala com aprox.
25,00m2; 01 sala com aprox. 20,00m2; Superior: 03 salas
com aprox. 60,00m2, com entrada independente. Cel.:
99132-6815.
R$ 620.000 - Av. Rio Grande do Norte, 5049, Pç.
Anchieta
comercial e residencial, com área total construída
de aproximadamente 300m2, edificada num terreno
de 507m2, contendo: PAVIMENTO TÉRREO: Um salão
comercial de aproximadamente 130m2 e uma sala/cozinha, quarto e bwc. e um espaço grande nos fundos sem
construção. PAVIMENTO SUPERIOR: Dois apartamentos,
com aproximadamente 85m2 cada, com quartos, sala,
cozinha e bwc., sendo um ocupado e um desocupado.
Comercial mais apartamento gerando 2.000 de aluguel.
Cel.: 98407-6871.
R$ 280.000 - Praça da Bíblia, 3336
Sala 202, Edf. CEMED
Sala comercial com área total de 91,58m2 com 3 divisões, 02 banheiros e 01 cozinha. Frente para a Praça.
Cel.: 99917-9200.
R$ 280.000 - R. Macapá, 3145 - Jd. Pioneiros
com área de 208,63m2 de cosntrução e 347,19m2 de
terreno, locado por R$ 1.263,00. Cel.: 99917-9200
R$ 155.000 - Edf. CEMED, Sala 1203
Recepção, bwc, 02 salas e 01 copa. Á.t 53,75m2. Cel.:
99132-6815
R$ 136.000 - R. Filadélfia, 4500
Jardim Los Angeles
02 Salões comerciais com 01 banheiro cada. Á.t 174,36
m2 (12,21 x 14,28) e á.c 170,00m2. Cel.: 98403-9168.

LOTES URBANOS
R$ 780.000 - Av. Celso Garcia Cid, 3569, Zona I
Com área de 525m2, c/ resid. nos fundos, área de 110m2
c/ forro de madeira e cob. fibro-cimento. LOCADO: R$
780,00. Cel: 99132-6815.
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PARQUE
METROPOLITANO
Lote 10
Quadra 05

220,00m2

R$ 79.000,00

Lote 08
Quadra 04

245,00m2

R$ 76.000,00

Lote 23
Quadra 14

220,00m2

R$ 70.000,00

Lote 08
Quadra 24

216,40m2

R$ 65.000,00

Lote 44
Quadra 26

220,00m2

R$ 65.000,00

Lote 12
Quadra 11

220,00m2

R$ 65.000,00

Lote 42
Quadra 27

220,00m2

R$ 65.000,00

R$ 85.000 - R. Jorge Luiz Lozovoy
Jd. Modelo - Lt 2-A Qd 02
Á.t 220,50m2. Cel.: 99917-9200
R$ 85.000 - R. Celia Maria Olmedo
Jd. Araxá - Lote 09 da Quadra 07
Á.t 180,00m2. Cel.: 98407-6871
R$ 72.000 - Jardim Real - Lt 13 da Qdra 14
CONDOMÍNIO
Á.t 326,78m2. Cel.:
98403-9168.

RESIDENCIAL
NEOCITTÁ ESSENZA
(ao lado do Shopping
Palladium Umuarama)

Lote 12 da Qd 07. Á.t 240,00m²
• Piscina com raia olímpica;
• 02 salões de festas;
• Quiosque com churrasqueira;
• Academia;
• Porteiro 24hrs;
• Rede de esgoto;
• Rede elétrica com
cabos subterrâneos;
Academia e salão de festas com
todos os equipamentos montados

R$ 141.600,00
Condições de pagamento:
entrada de R$ 30.000,00
E saldo em 30x corrigidos
apenas pelo ipca anual.
Ainda, parcelamento
em até 180x.

R$ 690.000 - R. Anhumai, Jd. Tropical
Á.t 2.563,00m2. Cel.: 98407-6871

R$ 70.000 - Rua Projetada “I”
Qd. 13 - Lote 17, Parque Metropolitano
com área de 220 m2 (10 x 22,00) – 98403-9165.

R$ 597.600 - Av. Rotary, Jd. dos Príncipes
Condomínio Fechado Residenziale Florenza
Á.t 498,00m2 (19,98x 25,00). Cel.: 99922-9610

R$ 55.000 - R. Rodrigo Valencia Sakai
Lote 03 - Qd. 05
Á.t 157,50m2. Cel.: 98403-9168.

VENDE
Lotes no
Parque da Gávea

(Em frente a UOPECCAN)
Preços a partir de
R$ 134.425,90
SEM ENTRADA e
até 150 parcelas.
R$ 550.000 - R. Ceará, 5547, Zona II
Terreno Residencial com possibilidade de subdivisão,
boa topografia 14 x 35. Cel.: 98403-9168
R$ 320.000 - Cond. Res. Mont Blanc, Av. Parigot de
Souza, 2150, Zona VII
Lt. 21 da Qd. 02. Á.t 505,70m2. Cel.: 99917-9200.
R$ 280.000 - Rua Jandaia, 5707, Lote 06, Quadra 65
com área de 507,00m2 (14,50 x 35,00) contendo 02 casas
de madeira. Cel.: 8403-9165
R$ 270.000 - Rua Lazaro Bom - Jardim Espanha
Terrenos com excelente topografia, ideal para construção de barracão comercial. Na nova saída/entrada da
cidade, a menos de mil metros da rodovia PR- 323. São
615m2 de área com caída para rua, sem necessidade de
aterro. Cel.: 99922-9610
R$ 260.000 - Cond. Euro Park Residence
R. Proj. “B” - Lote 20 da Qd 02
Á.t 361,80m2. Cel.: 99132-6815
R$ 250.000 - R. Dr. Eduardo Dias Coelho
Pq. Cidade Jardim, lote 02 quadra 17
Com área de 450,00m2 (15x30).
R$ 220.000 - Cond. Res. Royal Garden
Lote 11 da Qd 02
Á.t 314,55m2. Infraestrutura, salão de festas, playground, quadra de tênis, quadra de voley, campo de futebol,
salão de festas com churrasqueira, sistemas de câmeras
e portaria 24 horas. ACEITA APTO COMO PARTE DE PAGAMENTO. Cel.: 98403-9168
R$ 220.000 - R. Proj. “D”, Jd. Interlagos
Lote 07 da Quadra 09
Á.t 360,00m2. Cel.: 99132-6815
R$ 210.000 - R. Carlos Favaro, Jd. Copacabana - Lote
10 da Quadra E
Á.t 437,50m2. Cel.: 99922-9610.
R$ 180.000 - Condomínio fechado Essenza Neocittà Lote 17 da Quadra 07
Á.t 262,38m2. Cel.: 99922-9610

R$ 53.000 - R. Proj. “10”
Jd. Aeroporto II - Lt 28 da Qd 06
Á.t 204,98m2. Cel.: 98407-6871.
R$ 50.000 - Lote 13, Quadra 13, Jardim Real
com Área de 200,00 m2. Cel.: 98403-9165.
R$ 35.000 - R. Proj. “B”, Jd. Viena II
Lote 23-A - Qd 12
Á.t 127,61m2 (7 x 18,23). Cel.: 98403-9168

LOTES RURAIS
R$ 4.000.000 - Rodovia PR-323, saída p/ Guaíra
(Próximo à Averama)
Área 6.5 alqueires; Em pasto, cercado, energia elétrica,
casa de caseiro, apto para o proprietário conjugado ao
salão de festas, com sala, cozinha, 01 suíte, WC social, 01
dormitório. Pista para treinamento e baias para cavalos,
local para depósito, farmácia, barracão para leiteria, estacionamento, canil. Área de lazer com salão de festas,
churrasqueira e piscina. Aceita permuta por imóveis em
Umuarama, podendo ser aptos, residências ou veículos.
Cel.: 99132-6815
R$ 1.900.000 - Rod. Pr 489 (Umuarama/Xambre)
Próximo Chácara Banestado
Chácara com área de 4 alqueires.
R$ 230.000 - Chácara a Venda na Estrada Amarela
Com área de 2.500,00m2, contendo 01 residência de
alvenaria com área construída de 105,00m2, sendo: 03
quartos, sala cozinha, 02 banheiros, varanda. Poço artesiano Comunitário, horta, pomar, canavial e cercada
com tela.

LOCAÇÃO
RESIDÊNCIAS
R$ 7.000 - Av. Brasil, 4466, Zona I
Suíte master, duas suítes, um quarto, banheiro social,
escritório, sala de estar com lareira, sala de tv, sala de
jantar, cozinha integrada com espaço gourmet, piscina,
sauna, dependência de empregada, garagem para
vários carros. PERMANECEM OS MÓVEIS FIXOS. RESIDENCIAL/COMERCIAL.
R$ 1.800 - Av. Angelo Moreira da Fonseca Próximo a
Feira de Sexta-Feira
Suíte, 02 dormitórios, wc social, sala, copa-cozinha,
despensa, área de serviço, 02 vagas de garagem.
R$ 1.500,00 – R. Japurá, 3642, Zona I
Sala de visitas, sala de TV, sala de jantar, lavabo,
banheiro social, 01 suíte, 3 quartos, cozinha, edícula
com churrasqueira, quarto, despensa, área de serviço,
piscina e garagens.

SOBRADOS
R$ 1.800,00 - Av. Apucarana, 3550, Zona II
01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área
de serviço e garagem.

APARTAMENTO
R$ 1.200 - Res. Solar das Palmeiras II, Zona III
01 suíte, 02 quartos, sala, sacada com churrasqueira,
cozinha com armários planejados, bwc social, área de
serviço e garagem. APARTAMENTO NOVO.
R$ 1.100 - Res. Solar das Palmeiras, Apto 102 - Bloco
2 - Rua José Dias Lopes, 4504 Jd. Aratimbó
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha com pia e fogão
embutido, bwc social, área de serviço e 01 vaga de
garagem.
R$ 980 - R. Sta. Catarina, 3585, Res. Villagio Di Roma,
Apto 202 do Bl 03
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e 02 vagas de garagem.
R$ 950 - Edf. Liberty, Apto 902, R. Dr. Rui Ferraz de
Carvalho, 4140, Prox. A Prefeitura
01 suíte, sala, cozinha com armários, área de serviço e
garagem.
R$ 850 - Edf. Liberty, Apto 205, R. Dr. Rui Ferraz de
Carvalho, 4140, Zona I
01 quarto, sala, cozinha com armários, bwc social, área
de serviço e garagem.
R$ 850 - Edifício Parthenon, Apto 103
Sala em dois ambientes com sacada, wc social, cozinha
e área de serviço, piso cerâmico, 01 vaga de garagem no
subsolo. Armário e cama de casal em um quarto. Vai ser
colocado armário e pia na cozinha. Prédio com elevador
e portaria eletrônica.
R$ 800 - Rua Leonildo Stecca, Res. Lake Park, Apto 12
do Bloco B, Jardim Cruzeiro
01 suíte, 2 quartos, sala de estar e jantar, cozinha, banheiro social, area de serviço e garagens.
R$ 770 - Edf. Alvorada, Apto 73
Rua Piuna, 3825, Zona I
sala de estar e jantar, 3 quartos, banheiro social, cozinha, lavanderia, área de serviço e garagem.
R$ 750 - Edf. Serrano, Apto 301
R. Santa Catarina, Zona II
01 suíte, 2 quartos, sala de jantar e estar com sacada,
banheiro social, cozinha, área de serviço e garagem.
R$ 670 - Res. Green Ville, Apto 304 - Bloco 01
3 quartos, sala de estar/jantar, cozinha com armarios e
fogão, área de serviço e garagem. No condomínio tem
um amplo salão de festas com churrasqueira, playground e amplos espaços.
R$ 650 - Edf. Boulevard, Apto 106
Av. Brasil, 4280 - Zona I
02 quartos, sala, cozinha com armário, bwc social, área
de serviço e garagem.
R$ 600 - Res. Ouro Verde II, Apto 23
Bloco 2 Rua Marialva, 5734 - Zona III
03 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem.
R$ 500 - Res. Vitoria Regia I - R. Padre João Maria
Daniel, 1888 - Jd. Vitoria Regia
01 quarto, sala/cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem.

COMERCIAIS
R$ 6.500 - R. Manoel Ramirez, 7410
Rod. PR 323, KM 304, Parque Industrial IV
Barracão Comercial na Pr 323, com barracão de 600 m2
contendo 2 escritórios, cozinha, 2 banheiros, mais mezanino de 126 m2. Área total do terreno 1.193,37.
R$ 5.800 - Av. Pres. Castelo Branco, Zona I
Salão com estacionamento e mezanino para depósito.
R$ 4.200 - R. Piúna, 4196, Zona I
Barracão comercial, com acesso para caminhões para
carga/descarga, forrado, piso cimentício, contendo
02 salas para escritório, copa e WC. Amplo estacionamento. Barracão aprox. 180,00m2; 01 sala com aprox.
25,00m2; 01 sala com aprox. 20,00m2; Superior: 03 salas
com aprox. 60,00m2, com entrada independente.
R$ 3.500 - Av. Rio Branco 3886 - Zona I
Salão comercial em 02 pavimentos: Pavimento Térreo:
Salão em 02 ambientes e nos funos 01 Sala, 01 Deposito
e banheiros; Pavimento Superior: 04 salas e banheiros. Excelente Localização: Entre praça da Prefeitura e
Praça Santos Dumont.
R$ 3.500,00 - Rod. PR 323, Lote 14W - A1 - ANTIGA
REVNEW - FRENTE COM A MINERPHÓS
Possui 05 banheiros, escritório e copa. Á.t 640,00m2.
R$ 3.500 - Av. Presidente Castelo Branco, 3815, Zona I
Sala principal com recepção, 05 salas, 02 banheiros e
copa. Contendo 180m2.
R$ 2.100 - Av. Liberdade, 3139 - Jd. Panorama
Salão comercial para locação com mezanino e 2 banheiros com área de 260,00m2. NOVO.
R$ 2.000 - Av. Paraná, 7641, Próx. A Uopeccan
Salão comercial com área de 290,00m2, com mezanino
e 02 banheiros.
R$ 1.400 - Av. Liberdade, 3139, Jd. Iguaçu
Sobreloja contendo 04 salas individuais, sendo cada
sala com 01 banheiro. Medidas: Sala 01 com 14,69m2.
Sala 02 com 16,25m2. Sala 03 com 21,16m2 e Sala 04
com 17,36m2. O VALOR DE 1.400 É PARA LOCAÇÃO DAS
4 SALAS.
R$ 1.200 - R. Guadiana, 3645, Zona I
Sala Comercial com área de 76,00m2 com 02 banheiros.
Próximo a Rodoviária, Clínicas Médicas, Laboratórios e
Supermercado.

R$ 1.350 - R. São Mateus, 4821 - Zona V
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, edícula
com despensa, lavanderia, bwc e churrasqueira, e
garagem.

R$ 1.200 - R. Guadiana, 3635, Zona I
Sala Comercial com área de 76,00m2 com 02 banheiros.
Próximo a Rodoviária, Clínicas Médicas, Laboratórios e
Supermercado.

R$ 170.000 - R. Antônio Zanolo Fernandes, 1175,
Parque Irani
Casa com área construída de 64,83 e Terreno de 175 m2.
Cel.: 99922-9610

R$ 1.200 - R. Sofia Laderutski Biella, 2911,
Jd. Vila Rica
01 suíte com armário planejado, 02 quartos, sendo um
com armário planejado, bwc social, cozinha, sala, poço
de luz, área de serviço fechada e garagem.

R$ 1.100 - Av. Parigot de Souza s/n
Sala Comercial com área aproximada de 40,00m2 com
01 banheiro. Excelente Localização: Próximo ao Ginásio de Esporte.

R$ 150.000 - R. Santa Helena
Jd. Paraíso Lote 18 - Qd. 02
Á.t 360,00m2 (12,00x30,00). Cel.: 99917-9200.

R$ 950 - Rua José Balan, 4778, Jd. Social
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem.

R$ 127.000 - R. Higienópolis
Jd. São Francisco - Lt 07 da Qd 02
Á.t 280,86m2. Cel.: 98403-9168

R$ 900 - Rua José Gonçalves de Souza, 4145, a 100
metros no Shopping
área de 150,00m2 contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro social, área de serviço, banheiro de
serviço e garagem.

R$ 170.000 - R. Antônio Zanolo Fernandes, 1169,
Parque Irani
Casa nova, com área construída de 62,89m2 em um
terreno de 175 m2. Cel.: 99922-9610

R$ 120.000 - R. Dourados
Jd. Iguaçu - Lote 01-A da Qd 04
Á.t 225,00m2. Cel.: 99132-6815
R$ 115.000 - R. Antonio Cia
Lote 05, Qd 04 - Jardim Imperial III
Com área de 346,00m2 (11,50x30,00).
R$ 110.000 - Jd. Interlagos - Lt 9-B da Qd 11
Á.t 180,00m2. Cel.: 99917-9200.

R$ 850 - R. Pedro Francisco Mazzeto, 2981, Jd. Lopes
01 suíte, 01 quarto, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem.
R$ 800 - R. América, 3030, Jd. Novo Milênio
03 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem.

R$ 95.000 - Av. Pres. Castelo Branco
Lt 01 da Qd 07
Á.t 233,28m2. ACEITA CARRO. Cel.: 98403-9168

R$ 750 - R. Manoel Rodrigues da Silva, 2170,
Jd. Imigrantes
02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem.

R$ 90.000 - R. Proj. “B”, Jd. Trianon - Lt 04 da Qd 06
Á.t 191,52m2. PERMUTA-SE POR CARRO. Cel.: 999229610

R$ 680 - R. Proj. “H”, 1092 - Jd. Belo Horizonte
02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem.

R$ 1.000 - Edf. Itália, Av. Pres. Castelo Branco, 3806,
Zona I
Frente para a avenida, contendo 92,00m2, banheiro e
copa.
R$ 1.000 - Rua Manoel Rodrigues da Silva 2355,
Jardim Imigrantes
Sala comercial em 02 piso com banheiros, escritório e
cozinha.
R$ 900 - Centro Empresarial Piemont II, Sala 10
Sala com 56,00m2, 01 bwc social e cozinha.
R$ 900 - Centro Emp. Champagnat, Sala 04
Av. Pres. Cast. Branco, 3786 - Zona I
Sala com 60,52m2, contendo recepção, 02 salas, copa e
banheiro.
R$ 700,00 - R. Paulo Pedrosa de Alencar, 4484, Zona I
Sala com 20m2, contendo banheiro.
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Classificados

APARTAMENTOS
R$ 350.000,00 – PROX. UOPECCAN - ED. CORDOBA – R. ILHAS GREGAS,
7040, JD. MEDITERRANEO - Apt°.203, Blc. 01 - À. Tot. 143,58 m², À. Priv.
96,00 m² - Suíte, 2 Quart, Sala c/sac.,e churrasq., Coz. c/armár., A. serv., Bwc
soc. e 2 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353(OI) ou digite cód. 865
em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 345.000,00 - PROX. CLUB HARMONIA – ED. SOLAR DAS PALMEIRAS
- APTO 502 BL 02 – R. JOSE DIAS LOPES, 4504, JD. S. JOSÉ - Àt. 116,00
m² e À. Priv. 83,00 m² - Suíte, 2 Quart. Sac. C/Churrasq., 02 Garag. – À. Lazer
completa. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 640 em
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 300.000,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO – R. MANDAGUARI,
5838 – ZONA 3 - À. Ter. Aprox. 507,50m², À. Constr. Aprox. 100,00m² - Residência
mista para desmanche. + Detalhes: (44)9 9911-5353 (OI) ou digite cód. 912 em
www. aldemirimoveis.com.br

RESIDENCIAS

R$ 690.000,00 – PROX. AO RESTAURANTE BAOBA – AV. RIO DE JANEIRO,
4997 – ZONA II - À. Ter. 220,77 m², À. Constr. 158,65 m² - Alv/laje, 02 Suíte, 1
Quart, Sala estar/jantar, Coz., Lavand., Bwc soc., desp., Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 975 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 250.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 323 –
Imóvel de fácil acesso, com área 2.592,00m², topografia plana, ampla área verde
e arborizada, contendo uma residência para reforma. + Detalhes: Plantão (44)9
9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 981 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 380.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA
TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr.
Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 220.000,00 – R. ARLINDO LIBERO DA SILVA, S/N - PROX. AO LAGO ARATIMBO – PQ BANDEIRANTES – Á. T. 252,00 m², (frente 10,50 m² fundo 24,00
m²), imóvel este murado com portão eletrônico, cerca elétrica, contendo edifica
uma edícula e, alvenaria/madeira a vista, ainda com churrasqueira em granito e
bwc social + Detalhes: Plantão (44)3056-5555 ou digite o cód. 1055 em www.
aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

R$ 360.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – AV. RIO GRANDE
DO NORTE, 4085 – ZONA 5 - À. Ter. 334,95 m², À. Constr. Aprox. 111,16 m²
- Alv/laje, Suíte, 01 qto, sala , cozinha c/ armários planejados, bwc social, lav.,
despensa e garagem.+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 728 em www.aldemirimoveis.com.br

PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL

R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07DE SETEMBRO – R. GERALDO OLMEDO, 4039 – JD IMPERIAL 2 - Alv/Laje – 02 suite, 02 qts, sala, coz., Bwc soc.,
A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 165.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLANDO AGUERA
DEGAN, 2498 – JD BELA VISTA - À. Ter. Aprox. 61,00 m², À. Constr. Aprox.
59,02 m² - Alv/Laje – 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, A. serv., e área gourmet c/ churrasqueira + Detalhes: (44)3056-5555 ou digite cód. 1050 em
www. aldemirimoveis.com.br

+ veíc. - Sup.: 3 Suites c/ sacada, 01 quarto, Bwc social. + Detalhes (44)999115353 ou digite o cód. 1009 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE
JANEIRO, 5003 – ZONA 2 - À. Ter. 119,31m², À. Constr. Aprox. 129,77 m²: Pvt°.
Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo,
À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 978 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO AEROPORTO – R. VICTORIO FANECO, 1677
– JD VIENA - À. Constr. Aprox. 65,17 m² - Alv/Laje – 03 qtos, sala, cozinha, bwc
social, área de serviço e garagem descoberta + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou
digite cód. 1053 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 480.000,00 – PROX. PRAÁ TAMOYO - R. PARANAPANEMA, 2928 – Z. 7 - À.
Ter. 320,37 m², À. Constr. Aprox. 184,00 m²: Pvt°.Sup.: Suíte, Bwc soc., 02 dormit.– Pvt°.Tér.: Sala, lavabo, coz., lavand, e garag. – + Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite cód. 815 em www. aldemirimoveis.com.br

SOBRADOS
R$ 1.480,000,00 – PROX. CEMIL - R. MARABA, 3326 – ZONA 01-A - À. Ter.
SOBRADO

R$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE
JANEIRO, 4991 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.
Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo,
À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 979 em www.aldemirimoveis.com.br

396,60 m², À. Constr. Aprox. 376,71 m²: Pvt°.Sup.: 1 suíte master com closet
e banheira de hidromassagem e sacada, 2 suítes com sacada, 1 quarto, 01
sala de tv. Edícula contendo área gourmet com churrasqueira, 01 banheiro, 01
quarto, 01 dispensa, área de serviço. – Pvt°. Tér.: hall de entrada , sala de visita, lavabo, sala de jantar, cozinha com armários embutidos, vaga de garagem
para 02 veículos. – Piscina aquecida. Pisos com acabamento em porcelanato,
granito e madeira. Cerca elétrica + Detalhes: Plantão (44)9995-2111 ou digite
cód. 1018 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 450.000,00 – PROX. SUPERMERCADOS PLANALTO – RUA SANTA CATARINA, 4994 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.:
Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À.
Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 976 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 680.000,00 – PROX. A IGREJA BETEL- AV. ROTARY, 3729 – JD DOS
PRINCÍPES - Const. Aprox. 227,13 m², Ter. Aprox. 232,40 Superior: suíte,
02 dormitórios mobiliados, bwc social, sala c/ sofá, painel e cortinas/sacada.
Inferior: Sala de estar c/ cortinas e lustre, sala de jantar/cozinha planejada,
fogão cook-top, coifa, lavabo, escritório, espaço gourmet c/jogo de mesa e
painel, armários e pia, área de serviços, garagem.+ Detalhes (44)99995-2111
ou digite o cód. 893 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

Residência em alvenaria- Localizada na Av. São Paulo
nº5363, zona II, estado do Paraná. Com área total de
terreno 490m², e área construída de aprox. 212,07 m².
Contendo: sala de jantar, sala de estar, sala de tv, 1 suíte
com hidro e closet, 2 quartos. Área externa, contendo
lavanderia, despensa, churrasqueira, piscina, escritório e
bwc. Corretor Caetano
Residência

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

Residência- com área construída
de aprox. 225,00m², e área total de
terreno de 360m², contendo 02 suítes, 01 quarto, sala
de TV, sala estar/jantar, bwc, cozinha, área de serviços, dispensa, garagem, Residência. Localizada na
Rua Lions n° 5896, Jardim Lisboa. Corretor Caetano.
VENDAS

Residência
VENDAS

R$ 850.000,00
ZONA II

Residência em Alvenaria Semi
mobiliada – Localizada na ZONA
II Rua Paraíba nº 5304. Com área total de terreno
de 490,00m², e área construída de aprox. 200,00m².
Contendo: 03 suítes, sala, lavabo, cozinha, área de
serviços, edícula e garagem. Corretor Caetano
Residência
R$ 680.000,00
VENDAS Residência em Alvenaria Semi mobiliada

– Rua Irmã Thais nº 4381 (Atrás da
Catedral).Terreno com área total de 525 m² (15x35m), sendo
220m²deáreaconstruída.Contendo:01suíte,03quartos,bwc
social, sala, cozinha com churrasqueira lavanderia, cozinha e,
edícula,bwc,dispensa,canil,duaspiscinas.CorretorCaetano

Residência
VENDAS

R$ 500.000,00

Residênciaemalvenaria–Localizadano
Pq.dasGrevilhas,casanº249,comárea
aprox.deterrenode706,08m²eaprox.250m²deconstrução,
contendo03suítes,saladetv,cozinha,copa,áreadeserviços,
edículaegaragem.CorretorCaetano

Residência
VENDAS

R$450.000,00

Residência em Alvenaria- Localizada
na Rua Aquidaban, 4415, com área
construída de 140m², . Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
bwc,cozinhaeáreadeserviço.CorretorOtávio.

Residência
VENDAS

R$ 380.000,00
Residência com área de aprox. 100m², e
área total de terreno de aprox. 291,69m²,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, bwc, e
áreadeserviços.LocalizadoáAvenidaDuquedeCaxias,n°5131,
da, Zona n° 04. Corretor Otávio

Residência
VENDAS

R$ 300.000,00
Residência em alvenaria- Residência em
alvenaria, localizada na Rua Walter Luiz
da Cunha, nº 2110, Pq. San Remo com área de terreno de
aprox. 271,76m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
bwc e edícula com churrasqueira. Corretor Sandro.

Residência
VENDAS

R$ 270.000,00

Residência em Alvenaria, localizada na
RuaSantaCruzdasPalmeiras,nº3851,
JardimCima,contendo01suíte,02quartos,sala,cozinha,área
deserviços,garagempara02carros.CorretorSandro

Residência
VENDAS

R$ 180.000,00

Residência em alvenaria- Localizada
na RuaArlindo Libero da Silva, 2281,
ParqueBandeirantes.Comáreadetotalde252m²eárea
construídade53,12m²contendo2quartos,sala,cozinha,
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS
(TIRAR OS ANÚNCIOS ATUAIS E INCLUIR OS ANÚNCIOS ABAIXO)
R$ 1.200,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBÓ – R. ANTONIO EDUARDO GIOVANINI, 2539 – JD LAGUNA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem e quintal nos fundos +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 344 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

LOCAÇÃO

R$ 1.100,00 – EM XAMBRE/PR – RUA 16 DE JULHO, 515 – CENTRO –Contém
uma casa em alv. com 4 qtos, 02 bwc, 01 suíte master, cozinha planejada, sala
de jantar, sala de estar, sala de tv, lavanderia coberta, garagem para 10 veículos
ou mais, espaço gourmet com churrasqueira e piscina +Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1057 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

NOTA IMPORTANTE:
Informamos que aos valores dos alugueres aqui
anunciados serão acrescidos, seguro anual de incêndio, vendaval, tarifa mensal bancária e quando for o
caso, custos e taxas de condomínio.

R$ 850,00 – PROX. AO COLÉGIO PE. MANOEL DA NOBREGA – CASA DE
FUNDOS - R. TOME DE SOUZA, 2885 – ZONA 6 - Alv/laje –Suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. serv. Desp. e gar. +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 851 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 790,00 – PROX. A UEM – R. GUSTAVO CRAY, 2033 – JARDIM TOPAZIO
– ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44)
3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1037 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

Residência
VENDAS

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

Resid. com área total de aprox. 126m², e
áreadeconst.deaprox.60m²,contém03
quartos,sala,cozinha,bwcegaragem,localizadaRuaPalmira
Delmonico,Cond.Resid.BeloMonte.Corretor:Caetano.

SOBRADO
VENDAS

R$ 1.300.000,00

Sobrado em Alvenaria, com área
total de aprox. 496m², sendo
305m² de área construída, Contendo Piso superior
:01 suíte máster, 01 suíte, 01 quarto, 01 sala de TV
e bwc. Localizado á Rua Domingos de Paula n°
2711. Frente ao Sesc. Corretor Caetano

SOBRADO
VENDAS

R$700.000,00

ZONA II

Sobrado – Residência em Alvenaria contendo
piso térreo - 01 sala de estar, 01 escritório, bwc
social com armários, cozinha, piso superior - 01
sala de tv com sacada, 01 suíte com e sacada, 02
quartos (sendo 01 com sacada) e bwc, fundos –
área de serviços, edícula com churrasqueira, bwc
e garagem. Localizado na Rua Piauí nº 3569,
Zona II. CORRETOR – Otávio
SOBRADO
VENDAS

R$ 550.000,00

Sobrado em alvenaria - Localizado no Parque Cidade Jardim, Rua José Balan
n° 5562, com área total de aprox. 300m², e área
construída de aprox. 180m², contendo piso superior, 01 suíte máster, 01 suíte, piso térreo, cozinha
americana, sala de TV,01 lavado, Área de serviços
com dispensa, e 02 vagas de garagem. Casa em
alvenaria (ao lado), contendo: 01 quarto com ar, 01
bwc, sala, cozinha americana e 03 vagas de garagem sendo uma coberta. Corretor Otávio

Apartamentos
R$ 1.000.000,00
VENDAS Sobrado em alvenaria, localizado

no Parque Cidade Jardim. Parcelamento em até 100x direto com o proprietário.
CUB + poupança. Corretor: Caetano.

Apartamentos
VENDAS Edifício

R$ 850.000,00

Uirapuru, apartamento
semi mobiliado n°11, com área
total de aprox. 325m², e área privativa de aprox.
268m². Contendo sala de estar, copa, cozinha, sala
de TV, 01 suíte máster 01 suíte, 02 quartos, bwc
social, quarto para empregada com bwc, lavanderia,
dispensa com, e 03 vagas de garagem separadas.
Localizado á Rua Doutor Paulo Pedrosa de Alencar,
n° 4585, Zona I. Corretor Caetano.

Apartamentos
R$ 580.000,00
VENDAS Edifício Pedra Branca, apartamento

n° 603, com área total de 165m², e área útil de 111m²,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviços e 02 vagas de garagem, (obs:
Apartamento de frente para a Rua Jose Honório
Ramos), Corretor Otávio .

Apartamentos
R$ 390.000,00
VENDAS Edifício Liberty - Apartamento

1103, 11º Andar, contendo 01
suíte, 01 quarto, bwc, cozinha, área de serviços e
02 vagas de garagem. Localizado na Rua Dr. Rui
Ferraz de Carvalho nº 4140. Corretor Caetano.

Apartamentos
R$ 380.000,00
VENDAS Ed. Burle Marx - contém 01 suíte,

02 quartos, Cozinha, Sala de estar/
jantar e garagem, localizado na Av. Paraná n° 5636,
Zona III. Corretor: Caetano.

suíte, 01 quarto, sala, cozinha planejada, bwc, porcelanato na cozinha e madeira nos
quartos, 01 vaga de garagem. Corretor: Caetano

Apartamentos
R$ 260.000,00
VENDAS Edifício Green Park - Apartamen-

to n° 33, Bloco A, com área total
aprox. 110m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, bwc e garagem, localizado na Avenida Londrina n° 3390. Correto Caetano

Apartamentos
R$ 200.000,00
VENDAS Ed. Porto Madero. Pronto para

morar, entrada de 30% direto com
o proprietário, parcelamento em até 100x, com
CUB + poupança. Corretor: Caetano

Apartamentos
R$ 190.000,00
VENDAS Ed. Clarice Lispector – Apt 02 con-

tém 03 quartos, sala, cozinha, área
de serviço e garagem, localizado na Rua Sta. Catarina, nº 3740, Jd. dos Príncipes. Corretor: Caetano.

Apartamentos
R$ 180.000,00
VENDAS Ed. Taquaritinga - Apt 24, 2º andar,

contendo 02 quartos, sala (com
sacada), cozinha, bwc, área de serviços, e garagem. Corretor: Otávio.

Terrenos:
R$ 1.300.000,00
VENDAS Terreno Comercial- Localizado na

Av. Angelo Moreira da Fonseca
(quase em frente ao CISA) Lote J/K-1 1,228m²,
sendo frente 24x51 de fundo. Corretor Caetano.

Terrenos:
VENDAS

R$ 975.600,00

Terreno comercial - com área
total de aprox. 1.300,8m²,
localizado no Parque Ônix. Com possibilidade de
parcelamento em até 60 vezes com correção

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 1.200,00 + seguro

Terreno Comercial – Frente
á Havan, área total de aprox.
500m². Corretor Caetano.

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

Terreno Comercial – Área total aprox.
mada de 490 m² sendo 14x35m,
localizado na Rua Ministro Oliveira Salazar, em frente ao
despachante Umuarama, Corretor Caetano.

BARRACÃO
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

Barracão Comercial- Terreno com área total de aprox.
490m², contendo um barracão com área construída
de aprox. 250m². Localizado na Rua Doutor Camargo (Próximo a Unitron). Corretor Caetano.

Residência
LOCAÇÃO

R$ 6.500,00 + seguro

ÓTIMO PONTO COMERCIAL

Localizada na Av. Astorga, nº 4551, Zona I,
contendo 2 demi suítes, 1 suíte, 2 quartos, 3 bwc,
1 bwc com lavabo, sala, cozinha, área de serviços
com bwc, garagem.
Residência
LOCAÇÃO

R$ 3.300,00 + seguro

ZONA II

Residência em Alvenaria – Localizada na Rua
Paraíba nº 5304, Zona II, contendo: 03 suítes,
sala, bwc, cozinha, área de serviços, edícula e
garagem. Corretor Caetano
Residencias
R$ 1.450,00 + seguro
LOCAÇÃO Residência em alvenaria- Lo-

calizado á Avenida Duque de
Caxias, n° 5131. Sendo 7 x 41. Contendo 01
suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, bwc, e área de serviços. Corretor Otávio

R$ 900.000,00

Residencias
R$ 1.400,00 + seguro
LOCAÇÃO Residência em alvenaria

Terrenos:
VENDAS

R$ 450.000,00

Residencias
R$ 1.000,00 + seguro
LOCAÇÃO Resid. em alvenaria, com 1

Terrenos:
VENDAS

R$ 400.000,00

Terrenos:
VENDAS

TerrenoLocalizado
no
Condomínio Residencial Portal
das Águas – Lote 01 com área total aprox.mada
de 468.05m² e Lote 02 com área total aprox.
mada de 512.24m², quadra 05, ao lado da quadra
poliesportiva do condomínio, Corretor Caetano.

Terreno- lote de terra sob nº 07,
da quadra sob nº 08, localizado no Resid. Royal
Garden. Corretor Caetano.

Terreno- Localizado no Parque
Residencial Interlagos, com área total aprox.mada
de 508.25m² (20,33 x 25m²), Lote 01, quadra 11,
terreno de esquina, em frente ao Condomínio
Europark, Corretor Caetano .

Terrenos:
VENDAS

R$ 310.000,00

Localizadonocondomínioresidencial
Ecovile, Av. Rio Grande do Sul n° 2972, Lote n° 01, da
Quadra n° 07, com área total de 360m², (sendo Frente
14,60, fundo 14,63 e lateral 24,19). Corretor Otávio

Terrenos:
VENDAS

R$ 295.000,00

Terreno- Lote 20, quadra 02,
com área total de 364m², sendo 14m x 26m.
Localizado Condomínio residencial portal
das águas. Corretor Caetano .

Terrenos:

R$ 225.000,00

VENDAS Terreno – Localizado no Residencial

Royal Garden Lote n° 16, Quadra
n° 07, com área total de 374,79m². Corretor Caetano.
Terrenos:
R$ 160.000,00
VENDAS Terreno – Lote de terra nº 01, quadra
nº 07, com área total de 468,07m², localizado na Rua
Projetada A, S/N, Jardim Morumbi I. Corretor Caetano

R$ 680,00 – COND. RES. PQ GREVILHAS - PROX. PÇ. SETE SETEMBRO – Av.
PRES. CASTELO BRANCO – Const. 68,21 m² - Alv./Laje: 03 q., sala/cozinha,
BWC social, A. serv., gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 123,00) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou em nosso site ou digite o cód. 940 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 720,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES. PATHERNON AV. MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,00 m² - 2 Quart.,
Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 839 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 680,00 - PROX. COL. PE. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA – R. TOMÉ
DE SOUZA, 2885 - APT°. FRENTE - JD. S. RAFAEL – À. Tot. Aprox. 75,00 m² - 2
Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 850 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

ResidênciaemAlvenaria-comáreatotal
de aprox. 126m², e área de construção
de aprox. 60m², contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc e
garagem, localizada Rua Palmira Delmonico, nº 1741 no
Cond.Resid.BeloMonte.CorretorCaetano.

R$ 680,00 – COND. RES. PQ GREVILHAS - PROX. PÇ. SETE SETEMBRO – Av.
PRES. CASTELO BRANCO – Const. 68,21 m² - Alv./Laje: 03 q., sala/cozinha,
BWC social, A. serv., gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 123,00) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou em nosso site ou digite o cód. 828 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 780,00 - PROX. AO LAGO ARATIMBO – ED. RES. CORDOBA – RUA
ILHAS GREGAS , 7040 - 2º ANDAR – JD MEDITTERANEO – À. Tot. Aprox.
96,00 m² - suíte, 2 qtos, Sala, cozinha planejada, sacada comchurrasqueira, A.
serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 340,00 – Incluso água e gás ) +
Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 404 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

Apartamentos
R$ 330.000,00
VENDAS Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01

R$ 700,00 - PROX. APRAÇA DO XETAS – RUA JOSE PEREIRA DA SILVA,
3611 – JD DAS GARÇASII – alv/laje – 03 qtos, sala, coz. Bwc soc., A. serv. e
gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 96,00)+ DETALHES – (44)3056-5555/99844-3338 ou
digite o cód. 907 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 850,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – RUA MARIALVA, 5983
– APTO TERRÉO - À. Priv. 69,09 m²; 03 q, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar.
(s/condomínio). + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 580 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

R$ 1.100.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 323 –
Km 315,s/n – Ótimo ponto comercial, Possui poço artesiano e várias construções
a serem reformadas, com estrutura para motel; com área de 19.358,00m². +
Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 982 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 175.000,00

R$ 750,00 - PROX. AO ECOVILE – CONDOMINIO RESIDENCIAL DUBAI – RUA
JOSE NANNI, 2186 – JD PORTO SEGURO – alv/laje – 03 qtos, sala, coz. Bwc
soc., A. serv. e gar + DETALHES – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód.
908 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 850,00 – AO LADO CLUB HARMONIA - R. MARIALVA, 5970 - SOBRELOJA
– JD. S. JOSÉ - À. Tot. Aprox. 83,00 m² - S., 2 Quart., Sala, Cozinha c/sacada , A.
serv., Bwc soc. e Gar. – Imóvel s/cond. + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite cód. 588 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 680,00 – PROX. SANEPAR - ED. RES. ATENAS – AV. MANAUS, 3975 - Apt.
03, TERREO, ZONA I - À. Tot. Aprox. 100,74 m², À. Aprox. Priv. 89,27 m² - Suíte, 2
Quart., Sala estar/jantar c/sac, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 600,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite cód. 877 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

R$ 590.000,00 – PROX. A UNIPAR CAMPOS 3 - AV. RIO DE JANEIRO, 5200
– ZONA 2 - Const. Aprox. 198,00m², Ter. Aprox. 150,25 -Alv./laje - Térreo.:
Sala, coz. Planej.; escritório, lavabo, A. Serviço, desp.; e churrasq.; gar. p/ 02 ou

Residência
VENDAS

R$ 460,00 – PROX. UEM – ED. BELA VIDA - JD SONHO MEU, AV. JUNQUEIRA
FREIRE, 1113 - Apt°. 3º ANDAR/Bl 03 – 2 Quartos, Sala, Coz., A. serv., Bwc soc.
E garagem descoberta - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 220,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1017 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.200,00 – PROX. UNIPAR CAMPUS 3 - ED. RES. VILLAGIO DI ROMA –
RUA SANTA CATARINA, 3585 -7º ANDAR - JARDIM DOS PRINCIPES – SEMI
MOBILIADO – DISPONÍVEL A PARTIR DE 01/08/2019 - À. Tot. Aprox. 96,96 m²,
À. Aprox. Priv. 65,92 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc
soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1039 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 210.000,00 – COND. RECANTO DA SERRA - PRÓX. GARAGEM DA
PREFEITURA – PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738 - Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód.
1041 em www.aldemirimoveis.com.br

zada na Av. Flórida nº4505, . Lote
nº07, da quadra nº39, zona I. Com área construída de
189,50m², e área total de 490m². Corretor Otávio.

R$ 550,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO VERDE 1 – R.
MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À. Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m²
- 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$
280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 834 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

APARTAMENTOS

R$ 240.000,00 – PRÓX. CHACARA DA IGREJA SÃO FRANCISCO – AV
OLINDA, 2806 – JD. CIDADE ALTA – 03 qtos, sala, coz. Com armários,
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353 ou digite cód. 1030
em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.500.000,00

R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74 m² - 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e
gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1038 em nosso
sitewww.aldemirimoveis.com.br

R$ 320.000,00 – PROX. COL. PEDRO II – AV. DQ. CAXIAS, s/n°– Z.04 - Lt. 03A, Qd. 36 - Área 362,50 m², (frente 8,00 m laterais 41,71 m e 48,70 m), topografia
plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 684 em www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 280.000,00 – PROX. PÇA ANCHIETA, s/n°– Z.04 - Área 262,50 m², (frente
7,50 m² fundo 35,00 m²), topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353
(OI) ou digite o cód. 1031 em www.aldemirimoveis.com.br

VENDAS Residência em alvenaria- Locali-

R$ 650,00 – PRÓX. UNIPAR SEDE – ED. CRISTAL– AV. MARINGA, 5192 APT° 3º ANDAR – ZONA 1 – À. Aprox. Priv. 68,67 m² - 2 Quart., Sala c/ sacada,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 262 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 410.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – R. MANDAGUARI, s/n – Z. 03 – Área
490,00 m², topografia plana, estuda-se venda de meio lote. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 946 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 285.000,00 - PROX. SANEPAR – ED. RESIDENCIAL ATENAS - APTO
TERREO – AV. MANAUS, 3975, ZONA 1 - Àt. 100,75 m² e À. 89,27 m² - Suíte, 2
Quart., bwc social, sala, cozinha, lavanderia estendida, Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 1051 em www.aldemirimoveis.com.br

Residência

R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY, 3747 - APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41 m² - Suíte, 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1021 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 770.000,00 – PROX. COCAMAR – TERRENO COND. GREVILHA EMPRESARIAL - ROD. PR 323 – Área 2308,11m², Terreno com frente comercial para a
PR 323 , topografia plana, ótima visibilidade e acesso pela marginal da rodovia.
Condomínio em construção com guarita, administração, recepção, sala de reunião, sala de treinamento, refeitório interno e externo, área de lazer com churrasqueira, campo de futebol, quadra de areia. + Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111
(TIM) ou digite o cód. 963 em www.aldemirimoveis.com.br

VENDAS

Sobrados

R$ 500,00 - PROX. DELEGACIA – Av. ANGELO MOREIRA DA FONSECA,
1081 – Const. 70,00 m² - Residência em madeira 02 q., sala, cozinha, BWC social, A. serv. e amplo quintal + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou em
nosso site ou digite o cód. 844 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 – EM XAMBRE/PR – AV. PARANÁ, EM FRENTE AO Nº654 – PQ
RES. PARANÁ –Contém 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e espaço
nos fundos +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1058 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 – EM XAMBRE/PR – RU PROJETADA “A”, AO LADO DO Nº 430
– PQ RES. PARANÁ –Contém 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e
espaço nos fundos + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1059 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.500,00 + cond + seguro

Sobrado em alvenaria - Localizado na Rua Eid Saad, Pq Cidade
Jardim, contendo 01 suíte e 01 quarto com sacada, 02 quartos, bwc social, cozinha, copa, área
de serviços, edícula com 01 quarto e lavanderia,
garagem para 02 carros. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01 suíte, 01 quarto, sala,
cozinha planejada, bwc, porcelanato na
cozinha e madeira nos quartos, 01 vaga de
garagem. Corretor: Caetano

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

Edifício Residencial Villagio Di
Roma - apartamento 704, bloco 2, localizado na rua Santa Catarina n° 3585,
Jardim dos Príncipes. Contendo: 01 Suíte, 02
Quartos, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia,
banheiro social, 01 vaga de garagem e sacada
com churrasqueira. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

Edifício Ouro Verde 1 Apartamento nº 31, Bloco B3, contendo
02 quartos, sala, cozinha, área de serviços e 01
vaga de garagem. Localizado á Rua Marialva, nº
5860. Corretor Otávio

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

QUITINETE PARA HOMENS
e MULHERES. centro, quarto,
banheiro, coz., quitinete mobiliada. Rua Ministro
Oliveira Salazar, 4826, Fundos do Escritório
Esquema. (Incluso água e luz). Contato: 3056-3322.

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

- Localizada na Rua Paranapanema, n°3170, contendo 03 quartos,
sala, bwc e cozinha, ampla área externa,
dispensa e quarto com bwc. Corretor Otávio.

suíte e 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviços, garagem e edícula com
churrasqueira, na Rua Paulo Mulato Netto, nº
2256, Jd. Bandeirantes. Corretor: Caetano.

R$ 850,00 + seguro
Residencias
em
madeira,
LOCAÇÃO Residência

contendo 03 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviços e bwc externo.
+ 01 Residencia em alvenaria contendo 01
quarto, sala, cozinha e bwc. Localizada á Rua
Sebastião Canedo Gomes n° 2365, Zona VII
(Próximo á Fegatti Moveis). Corretor Caetano.

Residencias
R$ 800,00 + seguro
LOCAÇÃO Residência em Alvenaria –

Localizada na Rua José Balan,
nº5562 , Parque Cidade Jardim, residência
mobiliada, contendo 01 quarto com ar, sala,
cozinha, bwc e 03 vagas de garagem, sendo
uma coberta. Corretor Otávio

Residencias
R$ 800,00 + seguro
em Alvenaria
LOCAÇÃO Residência

– Contendo: 01 suíte, 02
quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviços
e garagem. Localizada na Rua Colina Verde
nº 1581, Jardim Canadá II. Corretor Otávio.

Sobrados

R$ 1.200,00 + seguro

Sobrado contendo piso superior:
03 suites. Piso térreo: sala, cozinha,copa, bwc e área de serviços,

LOCAÇÃO

B5
C5

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Sala comercial - Localizada na
Praça Oscar Thompson Filho
n° 3360, contendo recepção, 03 bwc, cozinha,
edícula e 06 salas. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Residência para fins comerciais
– Localizada na Rua Amambai,
nº 3640, contendo hall de entrada, recepção,
bwc e 02 salas, sendo uma com divisória na
recepção. Corretor Otávio.

LOCAÇÃO

Salão Comercial – Salão
Comercial localizado no Jardim
Espanha, com aprox. 320m² de construção,
com cozinha e entrada para caminhões.

LOCAÇÃO

Sala Comercial – Sala
Comercial, com área aprox. de
100m². Localizada na Rua Ministro Oliveira
Salazar n° 4826. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

Rua Ministro Oliveira Salazar,
4966 – Piso Superior/Sobreloja.
Salão aprox. 250m² de área const., recepção,
03 banheiros, sala grande. Obs: Acesso por
escada. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

EM CONSTRUÇÃO Localizada na Rua Nicanor dos Santos
Silva, S/N, fundos Clinipet, sala térrea, com
área aprox. de 90m². Corretor Caetano

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro

LOCAÇÃO

Sala Comercial – Localizada
no
Centro
Médico
Higienópolis, sala nº 101, 1º andar, com
área total de aprox. 98m², contendo 03
bwc, sendo um para deficiente físico e 01
vaga de garagem. Corretor Caetano

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

Localizado na Av. Paraná, próximo á Panificadora Real e Mercado Cidade Canção, Terreno
com aprox.. 750m² (15x50) e área construída
de aprox. 900m². Corretor Caetano
Salões Comercial
LOCAÇÃO
ÓTIMO PONTO COMERCIAL PARA CLÍNICA

R$13.000,00 + seguro

Sala comercial – Imóvel de esquina, próximo
do Cemil, com área construída aprox.mada
de 300m², todo reformado, pronto para
alugar. Contém várias salas de atendimento
sendo algumas com bwc, garagem e demais
dependências. Corretor Caetano.
R$3.000,00 + seguro

Sala Comercial – Área aproximada de 45m² de
construção, contendo: 02 salas com bwc cada
uma. Corretor Caetano.

Salões Comercial

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

localizado na Av. Apucarana nº
3640, econtendo 09 salas, sendo
algumas com banheiro, pia e refeitório. Corretor
Caetano.

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

Salão Comercial- Localizado
na Avenida Flórida, esquina
com a Rua Ministro Oliveira Salazar. Com área
construída de aprox. 300m², ponto comercial
para clinica ou escritório. Corretor Caetano.

Sala
Comercial
–
EM
CONSTRUÇÃO
Localizada
na Rua Nicanor dos Santos Silva, S/N, fundos
Clinipet, sobreloja, com área aprox. de 80m².
Corretor Caetano.

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

LOCAÇÃO

Sala Comercial – Gazebo,
localizado
na
Rua
Desembargador Munhoz de Melo, próximo
ao cartório e Ed. Caravelas. Contendo um
bwc e uma pia. Corretor Caetano

Salões Comercial R$ 1.400,00 + seguro

LOCAÇÃO

Sala Comercial – Com área total
aprox.mada de 71 m² com bwc.
Localizada no Ed. Pedra Branca, Sala nº 04, na
Rua Dr. Camargo nº 3921 . Corretor Otávio

Salões Comercial R$ 1.000,00 (cada) + seguro

LOCAÇÃO

Sala 03 e 05 comercial Alvorada, Rua
Governador Ney Braga, 5040, cada uma
contém coz. Bwc. Área total: 60m². Prox.
Ao Banco do Brasil. Corretor Caetano.

Salões Comercial R$ 950,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

Sala 04 Ed. Plenum – com aprox.. 30m².
Incluso fora da sala: Cozinha, Dispensa,
Área de serviço + 02 recep. Ótima
Localização. Corretor: Otávio.

Salões Comercial R$ 800,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

Ed. Burle Marx – Sala nº 21 galeria,
contém 01 bwc, localizada na Av. Londrina
nº 3954, Zona III. Corretor: Caetano.

C6

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 19 e 20 de maio de 2019

Classificados

Umuarama Ilustrado

PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991

Residência de alvenaria com área de
165m², acabamento de alto padrão, toda
mobiliada, contendo 3 suíte, sala de estar,
jantar, copa e cozinha, garagem para 2
carros grandes, pé direito duplo, ar condicionado em todos os quarto, churrasqueira e lavanderia, localizada na Rua Lions,
Jardim Lisboa, Umuarama/PR. Valor R$
800.000,00.
Residência de alvenaria laje, com área
construída 215m², área total do terreno de
290,40m² sendo (12.10x24), contendo 1
suíte máster, 2 quartos, sala com pé direito duplo, cozinha conjugada com espaço
gourmet, bwc, lavanderia e garagem para
3 carros. Localizada na Rua Colorado,
Parque Residencial Gavea, Umuarama/
PR. Valor R$ 750.000,00. (Obs: todos os
moveis planejados ﬁcaram na residência
e todos os quartos com ar condicionado e
cortinas. Troca por sitio de igual ou menor
valor)
Residência de alvenaria com área construída de 165m² , acabamento de alto padrão,
contendo 3 suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar em todos os
pontos d'água, churrasqueira e lavanderia.
Localizada na Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama/PR. Valor R$ 710.000,00.

Casa de alvenaria
de
alto
padrão
em fase de
acabamento, com área
construída
de 144m², área total de 245m², sendo
(7x35) 01 suíte com closet, 2 quartos,
sala de estar, cozinha, com projeto para
cozinha planejada há escolher, edícula
com churrasqueira e armários planejados, contendo lavanderia fechada e
BWC, espaço pronto para fazer piscina,
toda a casa com acabamento em gesso,
porcelanato, com lâmpadas em led, com
aquecedor baury 400 litros e garagem
para 2 carros, localizada na Rua Natal,
s/n, Umuarama/PR. Valor R$ 580.000,00

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

Parque residencial Montreal, residências de
Alvenaria laje a serem construídas, casas
de 52m² e 62m² com dois e três quartos,
as casas dispõem de aquecedor solar, proporcionando conforto, comodidade e economia na conta de luz, são casas a partir
de R$139.000,00 podendo ser parcelada a
entrada até 18 vezes.

Residência de alto padrão com área total de
195.96 M², área construída de 100 M², contendo 01 suíte , 02 quartos , sala , cozinha , BWC
social , poço de luz e garagem para dois carros
paralelos, localizada na Avenida Olinda Lote
08 Quadra 01, Jardim Yoshii, Umuarama/PR
R$ 330.000,00. . Para mais informações, Entre
em contato com a Abdon Imóveis pelos fones:
(44) 3056-6100 e (44) 99122-8210.
Residência de
Alvenaria
laje, com
área construída de
aproximadamente
69,47m²
sendo área total do terreno 205,05m², contendo
3 quartos, sala, cozinha (cozinha planejada, 2
ar condicionados), bwc planejado, Situada no
Condomínio Royal Residence, n° 2806, casa 12-A,
Umuarama/PR. Valor R$ 220.000,00.

Sobrado de alvenaria, com área total de 180m²,
contenda na parte superior 01 suíte, 02 quartos
(todos com moveis planejados e ar condicionados), BWC social e sacada. Na parte inferior contendo sala, copa, cozinha, espaço gourmet, com
ambiente fechado, churrasqueira, dispensa, quarto
adicional, BWC, academia e piscina. Localizado na
Rua Irineu Fernando de Oliveira, n° 2343, Parque
Vitoria Regia, próximo ao Big Walmart, na cidade
de UMUARAMA/PR. Valor R$ 560.000,00.
Sobrado de alvenaria, com área total do terreno de
250.60 m², área construída 247.95 m², contendo
no piso superior: 01 suite master e 02 suítes simples. Piso Inferior: Sala, cozinha, lavado, edicula,
lavanderia e garagem, contém uma sala comercial.
Sobrado atualmente locado por R$ 2.800,00. Localizado na Rua Doutor Pedrosa de Alencar, n° 4366,
Zona I, Umuarama/PR. Valor R$ 1.200.000,00

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

ou digite o cód. 893 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 590.000,00 – PROX. A UNIPAR CAMPOS 3 - AV. RIO DE JANEIRO, 5200
– ZONA 2 - Const. Aprox. 198,00m², Ter. Aprox. 150,25 -Alv./laje - Térreo.:
Sala, coz. Planej.; escritório, lavabo, A. Serviço, desp.; e churrasq.; gar. p/ 02 ou

Umuarama Ilustrado

R$ 1.100.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 323 –
Km 315,s/n – Ótimo ponto comercial, Possui poço artesiano e várias construções
a serem reformadas, com estrutura para motel; com área de 19.358,00m². +
Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 982 em www.aldemirimoveis.com.br

Classificados

R$ 680,00 - PROX. COL. PE. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA – R. TOMÉ
DE SOUZA, 2885 - APT°. FRENTE - JD. S. RAFAEL – À. Tot. Aprox. 75,00 m² - 2
Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso
UMUARAMA,
DOMINGO
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite
o cód. 850 emE
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 480,00 – EM XAMBRE/PR – RU PROJETADA “A”, AO LADO DO Nº 430
– PQ RES. PARANÁ –Contém 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e
espaço nos fundos + Detalhes
SEGUNDA-FEIRA,
19 e 20– (44)3056-5555/9.9844-3338
de maio de 2019 ou digite o cód.
1059 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
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Residencia em Alvenária/Laje na Av. Rolandia n. 3666, Residencial/Comercial, prox. ao Big Planalto.
Terreno: 17.5 x 30.00 = 525.00 Mts2. - Contrução: 263,12
Mts2. 1 suite, 3 quartos, wc social, 2 salas, cozinha c/Despensa, lavanderia e edícula c/garagem e churrasqueira.

Terreno n. 5 da quadra n. 2 do Jardim Castelo Branco, Rua Akira
Saito com área de: 23.50 x 42.60 = 1.001,10 Mts2.

Apartamento n. 1202, Edificio Theodoro Bay na Rua Otavio Perioto
esquina com Rua Santos Dumont
prox. Ao Parque do Ingá em Maringá-Pr. - Área total 297.00 Mts2:
03 suites e 03 vagas de garagem.
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OPORTUNIDADES
IMÓVEL COMERCIAL

APARTAMENTO

APARTAMENTO

RESIDÊNCIA

CENTRO MÉDICO E
EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
SALA 105

ED. SERRANO

EDIFÍCIO MANUEL
BANDEIRA

AV. DUQUE DE CAXIAS

Área total 86,95. Grande oportunidade
de negócio, últimas unidades a venda.
Entrega imediata.

Apto 201, 2º andar. Localizado no Jardim
dos Príncipes. Contendo 01 suíte, 02 quartos, BWC social, sala ampla, cozinha, lavanderia e 01 vaga de garagem. Matrícula
nº 11.940, 2º CRI - Umuarama/PR.

VALOR A CONSULTAR!

R$ 270.000,00

VENDA
IMÓVEIS COMERCIAIS
SALÃO COMERCIAL
ANTIGO CHAPELÃO
Av. Castelo Branco a 100m da Praça
Santos Dumont, contendo uma construção com aproximadamente 650m²,
sendo 481m² de salão comercial e
uma residência de 162m². PREÇO A
CONSULTAR.
SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
R$ 970.000 - Traga sua empresa para a
região de maior valorização da cidade.
Salão Comercial localizado no Parque
Metropolitano, nos lotes 06 e 13 da
Quadra 02, contendo 900 m² de área
privativa e 1.200 m² de terreno. Salão
em construção, próximo a futura Estação Rodoviária, Shopping Palladium e
Hospital Veterinário.
SALÃO COMERCIAL
R$ 920.000 - Rod. Moacyr Lourdes Pacheco - Parque Metropolitano - Umuarama/PR, Salão Comercial, com área
de 432 m² e área terreno 600 m² (20m
x 30m). Sendo escritório com 132m²,
contendo 2 banheiros, copa, depósito
e recepção e barracão com 300m² com
1 banheiro. Próximo a Futura Estação
Rodoviária, Shopping Palladium e Hospital Veterinário.

SALA COMERCIAL
AV. DUQUE DE CAXIAS
R$ 590.000 - Imóvel comercial, situado na Av. Duque de Caxias, n 4975.
Prox. ao SESC. Terreno com 217,95m²,
Previsão de entrega - Agosto/2019.
SALA COMERCIAL
EDIFÍCIO BURLE MARX
R$ 195.000 - Sala comercial nº 18, excelente localização, no Edifício Burle
Marx, em frente à Praça Miguel Rossafa.
Com área total de 64,80 m², contendo
um banheiro privativo. Ótima oportunidade para investimento, sala encontra-se locada.
SALA COMERCIAL
EDIFICIO ITÁLIA
R$ 149.000 - Sala comercial no 3º andar
do Edifício Itália, locada, em ótimas condições. Com localização privilegiada, no
centro cívico de Umuarama, próximo a
Bancos, Prefeitura e Fórum Municipal.

APARTAMENTOS
BOULEVARD RESIDENCE
LONDRINA/PR
R$ 390.000 - Apartamento/Flat nº
1201 - com 80,62 m², + participação
nas salas de evento. Apartamento de
alto padrão de acabamento, situado
no Hotel Boulevard Residence, localizado na Av. Higienópolis, 199. Para
morar ou locação.
EDIFÍCIO PORTAL
SAN FRANCHESCO
R$ 360.000 - Imóvel com 112,97m² de
área total, sendo uma suíte com sacada,
2 quartos, sala com sacada, banheiro social, cozinha, área de serviço e uma vaga
de garagem. Apartamento com ótimo
acabamento, entregue com moldura
em gesso, infraestrutura para ar condicionado em 4 ambientes, sistema de gás
individualizado. Prédio conta com salão
gourmet e academia. Localizado ao lado
da UNIPAR - Campos Sede.

APARTAMENTO INTERLAGOS
RESIDENCIAL CLUBE
APTO 03 DORMITÓRIOS
(SUÍTE+02 QUARTOS)
A PARTIR DE 230 MIL*
Área total de 93,28 m², sendo 65,90 m²
de área privativa.
APTO 02 DORMITÓRIOS
(SUÍTE+01 QUARTO)
A PARTIR DE 195 MIL*
Área total de 80,68 m², sendo 55,59m²
de área privativa.
Contendo BWC social, sala, cozinha,
área de serviço, sacada e 01 vaga de
garagem. Área de lazer com piscina,
churrasqueira e playground. Localizado no Jardim Interlagos, a poucos metros da Av. Paraná, Shopping Palladium
Umuarama e Condomínio Euro Park.
Condições facilitadas para pagamento! Ótimo para morar ou para investir!
Previsão de entrega em Outubro de
2022. *Valor sujeito a consulta, condições especiais, entrada de 20% e o
restante em 40x + balões.
APARTAMENTO
MONTPELLIER RESIDENCE
Apartamento com 117,06 m² de área
total e 68,59 m² de área privativa. Contendo hall de entrada, sala, cozinha,
lavanderia, sacada com churrasqueira,
02 dormitórios, 01 Suíte, 01 banheiro
social e vaga de garagem. O condomínio conta com uma área de lazer
completa, contendo salão de festas,
espaço gourmet, piscina, sala de jogos
e academia. Localizado no Parque da
Gávea, na Avenida Valdomiro Frederico, pertinho do UOPECCAN e Centro
Médico Higienópolis. Previsão de entrega, Julho de 2021.* A partir de R$
315.000*

Apto 402 - Com 47,82m² de área total e
31,76m² de área privativa, contendo 1
dormitório, sala, cozinha, área de serviços e sacada. 1 vaga de garagem (nº 09)
exclusiva com escritura separada. Desocupado. Matrícula nº 26.027.

Residência localizada na Av. Duque
de Caxias - Com 547,50m² de terreno (19mts de frente), contendo uma
residência em alvenaria com aprox.
250m². Matrícula 12.173 DO 1º CRI Umuarama/PR. Área nobre da cidade,
à 200mts do Cidade Canção.

R$ 129.000,00

R$ 890.000,00

JARDIM TRIANON
R$ 1.350.000 - (25% de entrada, restante
em até 100 parcelas mensais corrigidas)
- Lotes 5,6 e 7 - Quadra 01, com 1.926,01
m², com 39,50 metros defronte para o
trevo de Maria Helena/Shopping. Ideal
para construção de empresa de médio
porte. Excelente localização.
PARQUE DA GÁVEA
R$ 1.100.000 - Lotes 1 e 2 da Quadra
02, com 1.280 m² (esquina), sendo 40,06
metros para Av. Valdomiro Frederico e 32
metros para Av. Portugal.
JARDIM ITAPUÃ
R$ 890.000 - Datas 04 e 05 - Quadra 03,
com 1.793,76 m² (35 mts x 51,22 mts).
Próximo ao Colégio Satélite. Ótima localização e topografia.

PARQUE FIRENZE
R$ 235.000 - Quadra 05, lote 03. Terreno residencial localizado ao lado do
Hospital Veterinário, esquina com excelente topografia e a uma quadra da
rodoviária.
CHÁCARA LAGOA DOURADA
R$ 200.000 - Lote 60. Situada em Umuarama, saída para Serra dos Dourados,
com 5.015m², conforme matrícula
53.430, livro 2, do CRI 2º Ofício.
PARQUE INTERLAGOS
R$ 176.000 - Quadra 07, lote 09. Terreno residencial com área total de 360m²
(14,40x25). Possibilidade de subdivisão.

RESIDÊNCIA
JARDIM ATLÂNTICO
Residência no Jardim Atlântico, Próx.
Alto São Francisco. Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226, na Quadra 04, lote
3-A, terreno com 240,00 m². Casa nova,
em alvenaria com 130,00 m², contendo
01 suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar,
cozinha, espaço gourmet, churrasqueira, área de serviço coberta e garagem.

JARDIM BELO HORIZONTE
R$ 66.000 - Quadra 19, lote 28. Terreno
residencial com área total de 200m².
Ótima topografia e localização.
R$ 60.000 - Quadra 20, lote 11. Localizado no Jd. Belo Horizonte, atrás da Havan. Excelente topografia e localização.
Possibilidade de subdivisão (6,66x20 =
133,33m² - R$ 39.500 cada).
R$ 60.000 - Quadra 20, lote 12. Localizado no Jd. Belo Horizonte, atrás da Havan. Excelente topografia e localização.
Possibilidade de subdivisão (6,66x20 =
133,33m² - R$ 39.500 cada).

R$ 290.000,00
JARDIM BELO HORIZONTE
R$ 39.500 - Quadra 19 - Lote 27/28-A.
Terreno residencial com área total de
133,40m² (6,66x20), já escriturado e desmembrado no Cartório de Registro de
Imóveis
R$ 39.500 - Quadra 19 - Lote 27/28-B.
Terreno residencial com área total de
133,40m² (6,66x20), já escriturado e desmembrado no Cartório de Registro de
Imóveis.
R$ 39.500 - Quadra 19, lote 27/28-C.
Terreno residencial com área total de
133,40m² (6,66x20), já escriturado e desmembrado no Cartório de Registro de
Imóveis.

TRIANON I
R$ 810.000 - Lotes Comerciais 1 e 2 da
Quadra 2, com 1.209 m², defronte para o
Trevo de Maria Helena.

SAN REMO
R$ 125.000 - Lote 04 - Quadra 10 - San
Remo, com área total de 373 m² (12,50 x
29,84 m) - Terreno de excelente topografia, a 50 metros do portão da entrada da
Zaeli - (Pronto Para Construir).

R$ 60.000 - Quadra 20, lote 13. Localizado no Jd. Belo Horizonte, atrás da Havan. Excelente topografia e localização.
Possibilidade de subdivisão (6,66x20 =
133,33m² - R$ 39.500 cada).

AV. ROMEU ZOLIM
R$ 750.000 - CADA - Lotes 15 e 16,
quadra 7, situado na Av. Romeu Zolim, a 100m da nova rodoviária. Área
total de 487,75m² (25x19,51m²). Excelente ponto comercial!

METROPOLITANO I
R$ 120.000 - Quadra 29-B, Lote 30,
com área total 360 m². Lote de esquina
caído para frente com possibilidade
de subdivisão. Oportunidade também
para construtores.

LOTE EM IPORÃ/PR
R$ 43.000 - JARDIM VENEZA - a 300m do
Fórum, muito bem localizado. Quadra
01 - Lote 21 - sendo 9 x 29,75 - área de
267,75m² - aceita carro como parte do
pagamento ou permuta.

R$ 60.000 - Quadra 20, lote 14. Localizado no Jd. Belo Horizonte, atrás da Havan. Excelente topografia e localização.
Possibilidade de subdivisão (6,66x20 =
133,33m² - R$ 39.500 cada).

JARDIM PIMENTEL
R$ 28.000 - Quadra 02 - Lote 38 - Terreno
residencial, com área total de 162 m² (9 x
18). Terreno próximo ao Aeroporto, parcelamento em até 48 meses.

Apartamentos com 03 dormitórios, sendo 01 suíte,
banheiro social, sala com
sacada e churrasqueira,
copa, cozinha e área de
serviço. Área total sendo
117,06 m² , 68,59 m² de
área privativa, e 13,00 m²
de garagem. Ou 130,00
m² de área total, sendo 02
vagas de garagens.
Prédio com projeto arrojado, estilo Europeu, com
uma ampla área de lazer,
contendo área gourmet,
piscina, salão de festas,
salas de jogos, academia e
portaria 24 horas. Localizado na Av. Valdomiro
Frederico, pertinho da
UOPECCAN.

ED. JACQUES COUSTEAU
R$ 175.000 - Apto 401, 4º andar. Localizado na Rua Doutor Camargo, Centro.
Contendo 02 quartos, BWC social, sala,
cozinha, lavanderia e 01 vaga de garagem. Matrícula nº 15.694, 1º CRI - Umuarama/PR.
ED. MANUEL BANDEIRA
R$ 129.000 - Apto 403 - Com 47,82m²
de área total e 31,76m² de área privativa, contendo 1 dormitório, sala,
cozinha, área de serviços e sacada.
1 vaga de garagem (nº 10) exclusiva
com escritura separada. Desocupado.
Matrícula nº 31.053.

CASAS/SOBRADO
IMPERDÍVEL
RESIDÊNCIA PARQUE
METROPOLITANO
R$ 195.000 - Localizada no Parque
Metropolitano, excelente localização,
bem pertinho do Shopping! Casa com
3 quartos, banheiro com armário, ampla sala de estar, cozinha com balcão,
área gourmet com churrasqueira e
área de serviço coberta, quintal e uma
vaga de garagem coberta, com área
total de 107,69 m².

TERRENOS
TERRENO COMERCIAL
(AO LADO DO REST. CHAPELÃO)
R$ 2.300.000 - Terreno com 601m². Av.
Castelo Branco - a 100 metros da Praça Santos Dumont. Excelente ponto
comercial e topografia. Oportunidade
para investidores.
JARDIM METROPOLITANO
R$ 2.100.000 - (25% de entrada - restante em até 100 parcelas mensais
corrigidas) - Lote com 3.009,90 m² com
47,73 defronte para Rodovia. Ideal para
empresa de médio porte, posto de gasolina, deposito de material de construção,
escola particular.
PARQUE BONFIM
R$ 1.200.000 - Terreno com 1.705,96 m²
com 91 mts de frente (defronte para Rodovia/Posto Pinguim). Ótimo para uma
grande empresa, mercado, construção
de salões, etc.

OPORTUNIDADES
PORTAL DAS ÁGUAS
R$ 353.500 - Condomínio fechado
com ampla área de lazer. Lote 02, quadra 05, com 512,24m², situado bem
na entrada do condomínio, do lado
esquerdo. Excelente vista e área verde
contemplando a natureza.

PORTAL DAS ÁGUAS
R$ 323.000 - Condomínio fechado
com ampla área de lazer. Lote 01, quadra 05, com 468,05m², situado bem
na entrada do condomínio, do lado
esquerdo. Excelente vista e área verde
contemplando a natureza.
TERRENO COMERCIAL
PARQUE DA GÁVEA
R$ 286.000 - Lote comercial, localizado
na Av. Valdomiro Frederico. Excelente
topografia, a poucos metros do Hospital UOPECCAN. Quadra 04, Lote 02, com
área total de 267,50 m², sendo 10,70 m x
25 m. Oportunidade para investidor.
PARQUE FIRENZE
R$ 245.000 - Quadra 13, lotes 06 e 07,
com 376m² cada, totalizando 752m²;
sendo 25,60m² frente x 29,37m² de extensão. Ótima topografia e situados na
terceira quadra.

PARQUE FIRENZE
R$ 115.000 - Quadra 14, lote 13. Terreno situado na terceira quadra, fundos divide com o Hospital Veterinário
da Unipar.
METROPOLITANO II
R$ 93.000 - Quadra 07 - Lote 31, com
área total de 244,50m² com 10m de
frente. Terreno comercial. Localizado
na Avenida do loteamento. Frente para
o sol da manhã.
JARDIM TRIANON I
R$ 85.000 - Quadra 06, lote 03. Terreno
residencial com área total de 192,08m²
(8 x 23,89 X 8,02 X 24,38).

PARQUE FIRENZE
R$ 58.500 - Quadra 05, lote 03-A. Terreno com 177,95m², localizado ao lado do
Hospital Veterinário da Unipar.
METROPOLITANO III
R$ 54.500 - Quadra 10, Lote 5/6-A - Área
total: 164,08 (6,67 x 24,60). Lote caído
para rua, sem necessidade de aterro.
Localizado na rua de acesso do Metropolitano III, à poucos metros do Portão
do Hospital Veterinário da Unipar.
PARQUE FIRENZE
R$ 52.200 - Quadra 14, lote 13-A. Terreno
com 180m² (6x30), localizado ao lado do
Hospital Veterinário da Unipar.

PARQUE FIRENZE
R$ 75.000 - Quadra 05, lote 03-C. Terreno com 228m² (12x19), localizado ao
lado do Hospital Veterinário da Unipar.

R$ 52.200 - Quadra 14, lote 13-B. Terreno com 180m² (6x30), localizado ao lado
do Hospital Veterinário da Unipar.

R$ 72.600 - Quadra 13, lote 6/7-A. Terreno com 250,57m² (8,53x30), localizado ao lado do Hospital Veterinário da
Unipar.

TÓKIO
R$: 52.000 - Quadra 10 - Lote 4-A - Terreno com área total de 161 m² (7 x 23)
próximo ao Parque de Exposição.

METROPOLITANO I
R$ 72.000 - Quadra 33 - Lote Nº 20 Terreno com área total de 220 m² (10
x 22). Excelente terreno localizado no
Parque Metropolitano I, terreno plano,
sem necessidade de aterro. Ótima valorização, próximo ao Shopping e a nova
Rodoviária.

JARDIM DAS CEREJEIRAS
Lotes com 126 m² (7 x 18). Excelente
localização no loteamento - A partir de
R$ 36.000.
PARQUE DAS NAÇÕES
Terrenos residências com aproximadamente 126m² (7x18). Excelente localização no loteamento. A partir de R$
32.500 cada.
JARDIM TRIANON I - (ESCRITURADO)
Vários terrenos residenciais e comerciais. Ótima topografia. Localizado no
Trevo de Maria Helena.

LOCAÇÃO
ALUGUEL DE ANTENAS
Aluguel: R$ 2.500 - (a partir) - Espaço
em torre com ampla abrangência para
instalação de antenas para internet,
rádio, TV com Box refrigerado 24 horas,
para colocação de transmissor.

METROPOLITANO III
R$ 45.000 - Quadra 5, lote 15/16, com
164m², sendo 6,67x24.

CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 2.000 - Sala comercial nº
304, com aproximadamente 105,00
m², situada no terceiro andar, com 01
vaga de garagem. Localizada no Centro
Médico Higienópolis, na Av. Valdomiro
Frederico, defronte ao UOPECCAN.

JARDIM LOS ANGELES
R$ 46.500 - Quadra 03 - Lote I-A, com
área de 142,80m2, localizado próximo
ao depósito Guarani. Ótima topografia.

CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 1.500 + condomínio. Salas privativas superiores, defronte ao
UOPECCAN, excelentes para consultórios/escritórios.

