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NOVA PICAPE STRADA EM UMUARAMA - Foi lançada na semana que

passou e já está na Fipal em Umuarama a nova picape Strada, um veículo que
vem preparado para enfrentar os desafios do futuro e com bom preço. Página B8

COMO CUIDAR DO COMPORTAMENTO DOS ANIMAIS? - A

reportagem especial do PET Ilustrado de hoje mostra que se o seu pet
apresenta comportamento difícil, o etólogo clínico pode ajudar. Página A5

FIQUE EM CASA

Decreto determina fechamento total de
comércios neste domingo em Umuarama
A cidade de Umuarama está sob o novo decreto
da Prefeitura, publicado na sexta-feira passada,
que determina o fechamento total das atividades
econômicas neste domingo. Apenas, postos de
combustíveis (sem conveniência aberta), atendimento médico hospitalar e farmácias podem
funcionar. O restante fica tudo fechado, incluindo
supermercados, restaurantes, padarias e carrinhos de lanche. Praças e bosques também não
podem receber visitantes. “É para todo mundo
ficar em casa”, reforça a secretária de Saúde,
Cecília Cividini, preocupada com o crescente
número de casos registrados na cidade e região.
Página A3

Casal volta ao campo
e cria agroindústria
Tereza Sassaki e Thiago Alexandre Uliana
deixaram a cidade rumo ao campo com a ideia
de iniciar a vida de casal e também financeira.
Os jovens começaram a empreender no meio
rural com o gado de corte, leite e banana,
mas foi na agroindústria produzindo queijos,
geleias e banana chips, que eles viram o
sonho começar a ser concretizado. Página A4
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Justiça manda
Prefeitura de
Iporã corrigir
aterro sanitário

Com as chuvas,
pesca está
liberada nos rios
Ivaí e Piquiri
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VEM AI A VACINA CONTRA A COVID-19 - O Brasil fechou acordo para disponibilização no
futuro de doses de uma vacina que está sendo testada para o tratamento da covid-19. O medicamento está sendo desenvolvido em uma iniciativa conjunta da Universidade de Oxford e de
um laboratório no Reino Unido e já está sendo testado no país. Página A2
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O juiz da Vara da Fazenda Pública de Iporã Antônio José Silva
Rodrigues concedeu liminar em
ação civil pública promovida pelo
Ministério Público e determinou
que o Município de Iporã adote
medidas para sanar as irregularidades no aterro sanitário e
também em um local conhecido
como ‘bota-fora’. A decisão foi
dada nesta sexta-feira.
Página A6
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Paraná é exemplo no controle
de gastos com a pandemia

O Governo do Estado já investiu R$ 342,6
milhões no combate à pandemia da Covid-19
desde março. Os recursos têm sido aplicados
com absoluto controle orçamentário e total
transparência. Exemplo disso é o levantamento do portal G1, que mostra que o Paraná
conseguiu pagar o valor mais baixo por respiradores: R$ 40 mil a unidade.
O investimento nestes equipamentos alcança R$ 5,4 milhões, para a aquisição de
84 unidades. Outros 110 aparelhos foram
repassados ao Estado pelo Ministério da
Saúde para equipar as Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) dedicadas exclusivamente a
pacientes infestados pelo coronavírus. O Itaú
(5) e o Grupo Suzano (3) também fizeram
doações.
Segundo a pesquisa do G1, houve compra
de respiradores por até R$ 226 mil a unidade,
em outros estados. “O momento é delicado, de
preocupação máxima com a saúde e o bom
atendimento da população neste enfrentamento ao coronavírus, mas em nenhum momento podemos deixar de zelar pelo dinheiro
público”, afirmou o governador Carlos Massa
Ratinho Junior.
CUSTOS
De acordo com a Secretaria de Estado da
Saúde, dos 84 respiradores comprados, 64
já foram entregues e estão à serviço da população. Como as aquisições ocorreram em
momentos distintos, os preços variaram: 49
custaram R$ 50 mil, 5 custaram R$ 40 mil e 30
custaram R$ 93 mil, totalizando pouco mais de
R$ 5,4 milhões. O custo médio foi de R$ 65 mil.
“Temos trabalhado desde o início da pandemia com muito diálogo com os municípios,

seguindo as orientações do governador Ratinho Junior de avaliar de perto a realidade
de cada região para evitar qualquer tipo de
tomada de decisão errada. É preciso muita
responsabilidade com o dinheiro público”,
ressaltou o secretário de Estado da Saúde,
Beto Preto.

ORÇAMENTO
Segundo levantamento da Secretaria da
Fazenda, atualizado no dia 12 de junho, o
Governo do Estado empenhou R$ 342,6 milhões em despesas resultantes do combate
ao coronavírus desde o início da pandemia,
em março.
A receita já reservada para ações de enfrentamento à doença somam R$ 381,6 milhões.
TRANSPARÊNCIA
O Paraná está entre os três estados com
melhor transparência no enfrentamento
à Covid-19, de acordo com o primeiro
levantamento da entidade Transparência Internacional Brasil. Considerando
também o Distrito Federal, o Estado se
posiciona em quarto lugar no ranking. A
organização se concentra em avaliar a
corrupção no mundo e, agora, analisa a
facilidade de consultar as contratações
emergenciais para combate à doença.
Desde o início da divulgação das informações sobre o coronavírus, o Governo
do Estado tem trabalhado para dar
transparência às ações emergenciais. As
contratações podem ser acompanhadas
tanto no portal www.coronavirus.pr.gov.
br como no Portal da Transparência do
Paraná.

Governo anuncia acordo para produção
e acesso de vacina contra covid-19
Brasília, (AE) - O governo federal anunciou neste sábado, 27, acordo de cooperação para desenvolvimento e
acesso do Brasil à vacina para covid-19. O acordo, fechado
com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca, prevê a
compra de lotes da vacina e da transferência de tecnologia.
“Se demonstrada eficácia, serão 100 milhões de doses à
disposição da população brasileira”, afirma o Ministério
da Saúde em comunicado sobre a parceria. A pasta está
detalhando o acordo em entrevista coletiva à imprensa
que ocorre neste sábado.
A vacina é desenvolvida pela Universidade de Oxford
e pela AstraZeneca, sendo uma das mais promissoras
no mundo. No Brasil, a tecnologia será desenvolvida pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
A implementação do acordo ocorrerá em duas etapas.

Na primeira, haverá uma encomenda em que o Brasil
assume também os riscos da pesquisa. “Ou seja, será
paga pela tecnologia mesmo não tendo os resultados dos
ensaios clínicos finais”. E, em uma segunda fase, caso a
vacina se mostre eficaz e segura, será ampliada a compra
O ministério explica que, na fase inicial, de risco assumido, serão 30,4 milhões de doses da vacina, no valor total
de US$ 127 milhões, incluídos os custos de transferência
da tecnologia e do processo produtivo da Fiocruz, estimados em U$ 30 milhões. Os dois lotes a serem disponibilizados à Fiocruz, de 15,2 milhões de doses cada, deverão
ser entregues em dezembro de 2020 e janeiro de 2021.
Se a vacina for segura e eficaz e tiver o registro no
Brasil, serão mais 70 milhões de doses, no valor estimado
em US$ 2,30 por dose.

Felicidade na modernidade
•Por Helton Kramer Lustoza

Direito
em
Debate

Se digitarmos no google a palavra felicidade aparecerá “...
um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e
psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados
em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento
até a alegria intensa ou júbilo” (wikipedia). Não precisamos
pesquisar muito para perceber que as pessoas buscam incessantemente alcançar a felicidade, colocando isso como uma
meta existencial. Estão em alta as vendas de livros e programas
de coaching que prometem trazer receitas milagrosas com tal
temática, mas, a realidade, nos demonstra que, ao contrário do
que se busca, temos cada vez mais presenciando a sociedade
vivendo um surto de depressão e ansiedade.
A definição de felicidade não é algo recente, já na antiguidade, Aristóteles dizia que a felicidade estava associada a um
certo conjunto de virtudes, e não escrava da mera realização
de desejo instantâneo, como é comum pensar atualmente.
O que se coloca em evidência é a análise dos tempos em que
estamos vivendo e a necessidade das pessoas em obter uma
sensação de felicidade. Falo daquela necessidade em “postar”,
“compartilhar” e “curtir” fotos/stories ao invés de aproveitarem
os momentos prazerosos em que estejam experimentando.
Isso nos leva a indagar se as relações humanas não estariam
comprometidas na modernidade.
Um crítico da modernidade, o sociólogo Zygmunt Bauman,
falecido em 2017, consagrou-se principalmente com o conceito
de liquidez e o diagnóstico do individualismo. Segundo Bauman,
nos tempos atuais, as relações entre os indivíduos nas sociedades tendem a ser menos duradouras. O autor utiliza o conceito
“relações líquidas” para demonstrar que a modernidade se
tornou cada vem mais ágil e consumista, o que provocou uma
verdadeira revolução não somente nas relações humanas, mas
também na ciência, na educação, na saúde, dentre outras áreas.
Ao invés de amizades, os relacionamentos estão baseados em
“conexões”, pois o que se passa a desejar a partir de então
é algo que possa ser acumulado em maior número, mas com
superficialidade suficiente para se deletar a qualquer momento.
É nesse sentido que a modernidade líquida descrita por
Bauman demonstra a falsa felicidade através de “conexões”
com um número grande de seguidores, mais como um viés de
ostentação do que relacionamento pessoal.
Não há nenhum mal em usufruir o dinheiro que honesta-

mente é obtido através do trabalho, seja ele qual for. O problema
seria a “coisificação” do ser humano, tornando-o apenas o que
ele consome, e não mais o que ele é. E muitas vezes, tornando-o
o que ele parece ser, através da imagem construída pelas redes
sociais, criando uma competição fictícia entre os indivíduos.
Para alcançar a felicidade não precisamos negar a tecnologia ou se desfazer de todos os bens materiais. Não é isso que
irá solucionar o problema! Um primeiro passo está na reflexão
em que consiste nossa felicidade atual, quais os verdadeiros
valores que defendemos como corretos para nossa família,
grupo social, empresa, etc.
As promessas falaciosas de felicidade não conseguem demonstrar o óbvio: em busca de felicidade os sujeitos estão cada
vez mais ansiosos, tristes e sobrecarregados. A necessidade
humana é de readequar suas prioridades e utilizar a tecnologia
como um meio - não uma condição - para alcançar a felicidade.
Um lado positivo desta quarentena seria a possibilidade de
passar mais tempo perto da família, o que poderá promover
uma reflexão sobre a importância das relações sociais. A aproximação, antes impossível, atualmente forçada pelo trabalho
home-office poderá mostrar a diferença na presença física na
educação dos filhos, na proteção dos pais, no contato diário
com os vizinhos, etc.
A resposta pode estar nas origens, onde a filosofia grega
nos passa a lição de que a felicidade está no exercício de prática
de ações virtuosas. Encontramos em Aristóteles, na sua obra
Ética e Nicômaco, dizendo que a virtude está sempre no meiotermo, na medida de que tanto o excesso quanto a falta têm
impactos negativos: “por ‘meio termo em relação a nós’ quero
dizer aquilo que não é nem demasiado, nem muito pouco, e isto
não é o único e o mesmo para todos” (Aristóteles, 2003. p. 47).
Talvez a definição de felicidade poderia ser compreendida
na atualidade como um comportamento do ser humano em ser
ponderado, utilizando-se de sua liberdade para valorização das
relações pessoais e profissionais, sendo tolerante, generoso e
equilibrado.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com

Dona Neiva é uma das fundadoras da Unipar

Admirável Neiva
Por Arlindo Vieira dos Santos,
Desde menina Neiva Pavan Machado já se destacava por suas ideias de querer um mundo diferente,
melhor para todos. Sua capacidade de realização, sua
determinação e seu brilho pessoal converteram-se em
resultados. Grandes resultados.
Neiva Pavan Machado Garcia, a Dona Neiva da
Unipar, que dia 29 de junho (festa de São Pedro e
São Paulo) comemora mais um ano de vida, tem peculiaridades, traços, atributos que ajudam o mundo
a realmente ser melhor.
Professora, pesquisadora, aplicada, mulher sempre contemporânea, mãe dedicada, avó doce e amiga
dos amigos, Dona Neiva converte projetos e planos
em dias mais felizes para todos.
Que Deus esteja sempre em sua vida, minha cara
Dona Neiva, a quem tenho muito orgulho de poder
chamar de amiga. Receba meu abraço.
Feliz aniversário e muitos anos de vida.
Dr. Arlindo Vieira dos Santos, advogado

Juiz de garantias consolida
direito à ampla defesa,
dizem advogados
Brasília (AE) - A proposta de resolução do
Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) para a
implantação do juiz de
garantias, que prevê rodízio entre juízes, regionalização de comarcas e
implantação de sistemas
eletrônicos, gerou repercussões entre os advogados. Pela proposta, os
tribunais têm autonomia
para se organizarem.
Almino Afonso Fernandes, advogado constitucionalista e sócio do
Almino Afonso & Lisboa
Advogados Associados,
diz que embora a figura do juiz de garantias
seja muito criticada
por alguns segmentos
do Sistema Justiça, foi
criado por lei e como tal
deve ser implementado.
“Isso até porque garante
que todo cidadão será
julgado por juiz isento
e, sobretudo, imparcial.
O magistrado que participa do procedimento
cautelar na coleta de
provas requeridas pela
Polícia Judiciária e pelo
Ministério Público não
poderá atuar em uma
eventual ação penal,
assegurando, assim, que
aquele que conduziu as
investigações não possa
julgar. O regramento
consolida o princípio
da ampla defesa e do
devido processo legal,
garantindo a paridade
de armas entre a defesa
e a acusação”, analisa.
O advogado criminalista Daniel Bialski
avalia que “independentemente do que o

CNJ, o Supremo e os
Tribunais resolvam”,
o que tem que se preservar efetivamente é
que o juiz de garantias
deve permanecer completamente equidistante
para julgar, opinar ou
decidir qualquer coisa
a respeito do processo
que, eventualmente, venha a ser instaurado.
“Justamente para que
a grande motivação da
mudança legislativa possa ser implementada,
que é a possibilidade
de serem reexaminadas
todas as questões e temas levantados contra
o procedimento inicial
pelo juiz que vier julgar
a causa”.
André Damiani, criminalista especializado
em Direito Penal Econômico e sócio fundador do
Damiani Sociedade de
Advogados, afirma por
sua vez que a criação
do juiz de garantias no
Pacote Anticrime representa enorme avanço
democrático. “A proposta do CNJ consegue
equilibrar teoria e prática quando flexibiliza
soluções regionalizadas:
comarcas menores permitirão sistema de rodízio por região, de modo
que o juiz de garantias
de uma cidade possa
analisar os processos
de outros municípios.
Comarcas maiores exigem a criação de órgãos
especializados, que se
chamariam Vara das
Garantias ou, ainda,
Núcleo ou Central das
Garantias”, explica.
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ICOVID19 EM UMUARAMA

Começa a valer hoje: tudo fechado
aos domingos, até mercados e praças
Umuarama - A partir de
hoje (28) supermercados,
restaurantes, bares, lanchonetes, açougues e afins
passam a permanecer de
portas fechadas aos domingos, em atendimento ao Decreto Municipal 165/2020. A
ordem passa a fazer parte
das regras mais duras adotadas nesta sexta-feira
(26) pelo Município para
o combate ao coronavírus.
Até sexta-feira a Secretaria Municipal de Saúde
divulgou que 127 de covid19
foram confirmados na cidade e havia pelo menos 300
pessoas com suspeita em
acompanhamento.
RESTRITO
No mesmo dia também
passou a ser restrita a
circulação de pessoas após

as 23 horas em todo o Município e mesmo durante o dia
em locais públicos, como
os três bosques da cidade,
praças, o Lago Aratimbó,
visando impedir a aglomeração de pessoas. Confraternizações privadas com
mais de 10 pessoas também
estão proibidas.
FISCALIZAÇÃO
Os órgãos de segurança
pública, como Guarda Municipal e polícias Militar e
Civil vão ajudar na fiscalização. Quem for flagrado
poderá incorrer em multa
que vai de R$ 300 a R$ 5 mil.
MERCADOS
Pelo novo decreto, os
mercados, supermercados,
mercearias, açougues e
afins, bem como as pada-

rias no tocante à venda de
produtos que não são consumidos no local, poderão
abrir ao público somente
de segunda a sexta até as
20 horas e aos sábados até
as 18 horas.
BARES
Já padarias, os restaurantes, pizzarias, bares,
lanchonetes, carrinhos
de lanche, sorveterias,
confeitarias, cafeterias,
docerias, conveniências,
distribuidoras de bebidas alcoólicas bem como
estabelecimentos afins
poderão abrir ao público
somente de segunda a
sábado até as 18 horas.
Atendimento no sistema
drive thru e delivery pode
ser feito até as 22 horas
desses mesmos dias.

Fiscalização estará atenta para evitar a ação de infratores

Umuarama adota medidas mais restritivas para acesso à Prefeitura
Umuarama - Diante das
novas medidas restritivas definidas pelo decreto
165/2020, para prevenção
e combate à pandemia
do novo coronavírus em
Umuarama, a Prefeitura
está adotando alguns procedimentos para tornar
mais seguro o atendimento
ao contribuinte, a partir
da próxima segunda-feira,
29. As informações são do

secretário municipal de
Administração, Vicente
Afonso Gasparini.
Internamente não haverá mudanças significativas, já que o funcionalismo está bem orientado e
vem seguindo os cuidados
preventivos como uso de
máscara, higienização com
álcool gel e distanciamento
social e redução do contato
pessoal, entre outras prá-

ticas. Já o atendimento ao
público deverá ser feito
prioritariamente por telefone ou de forma online
– através de e-mail para
o setor específico ou no
site da Prefeitura (www.
umuarama.pr.gov.br), que
oferece uma grande gama
de serviços e acesso simples e rápido.
“Se tiver dúvida sobre
alguma funcionalidade ou

procedimento, o contribuinte pode se orientar pelo
telefone (44 3621-4141) e
resolver suas demandas
pelo site, que é bem prático
e de fácil compreensão
e navegação”, apontou o
secretário Vicente.
Caso seja necessário o
atendimento presencial,
esgotadas as outras opções, o contribuinte deverá
agendar a sua visita direto

com o servidor que vai
atendê-lo, chegar no horário marcado e vir sozinho,
sem familiares nem acompanhantes.
A finalidade é evitar
aglomeração e reduzir ao
máximo a circulação de
pessoas dentro do Paço
Municipal. “Com o aumento dos casos de Covid-19,
é importante eliminar ou,
pelo menos, reduzir as

possibilidades de contágio. Não está permitida
a entrada de crianças e
idosos apenas em casos
de extrema necessidade”,
completou o secretário de
Administração. Vicente
lembrou que a Prefeitura
também tem controle de
acesso e álcool gel disponível em dispenser na entrada, bem como em todos
os demais setores.

Atendimento à pessoas em situação de
rua aumenta mais de 10% no Centro POP Senai e Faculdades da
que pernoitaram e tomaram
banho no local. “É um volume
expressivo de atendimento
social para pessoas que realmente necessitam de apoio,
pela condição de rua em que
se encontram”, comentou a
secretária.
Para se ter ideia da evolução no volume de serviços,
em fevereiro deste ano foram
351; em março foram 472; em
abril, 674; e em maio, 971. “A
nossa média mensal é entre
350 e 400 atendimentos e
agora mais do que dobrou.
Junho também terá um total
bem expressivo”, informou
Roger Giopatto. O público é
composto por migrantes de
outras regiões (a maioria
de São Paulo, Mato Grosso
do Sul e cidades como Cascavel, Maringá e Londrina),
imigrantes e os “trecheiros”,
pessoas que vivem transitando entre as cidades.
“Os estrangeiros, geralmente de países da América
do Sul, fazem malabarismo
nos semáforos e comercializam artesanato. Por conta do

fechamento das fronteiras,
eles têm ficado mais tempo
em Umuarama e por isso
necessitam de assistência”,
lembrou o coordenador do
Centro POP. As maiores
concentrações de pessoas
em situação de rua ocorrem
nas praças Anchieta, Miguel
Rossafa, Arthur Thomas, na
Praça da Bíblia e no Lago
Aratimbó.
Além dos que procuraram a unidade, a equipe
realiza abordagens de manhã e à tarde nas ruas e
praças – rotineiramente e
por conta de denúncias da
população –, e leva orientação, atendimento e às
vezes encaminha pessoas
para socorro médico. Por
orientação do Centro de
Operações de Enfrentamento à Covid-19 (COE)
Municipal, os andarilhos
com sintomas respiratórios
são levados para consulta e
exames do ambulatório de
síndromes respiratórias, ao
lado do Pronto Atendimento
24h Dr. Cândido Garcia.

Einstein desaconselha uso de cloroquina
São Paulo (AE) - O Hospital Israelita Albert Einstein
distribuiu comunicado a seus
médicos, anteontem, em que
desaconselha a utilização da
cloroquina para tratamento
de pacientes infectados pelo
novo coronavírus. Apesar de
haver testado o medicamento no combate à doença, a
instituição declarou em nota
ontem que nunca teve um
protocolo de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina
para tratamento da covid-19.
Médicos do corpo clínico aberto, porém, estavam
prescrevendo a cloroquina
em acordo com os pacientes.
O uso, nesse caso, era “off
label”, quando um remédio é
receitado fora das indicações
contidas na bula - que seguem orientações da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Com a
nova cartilha, o Einstein

recomendou a seus profissionais que evitem a utilização
do medicamento em caráter
“off label” para infectados.
O comunicado do hospital
tem por base uma declaração da agência de controle
de drogas e alimentos dos
Estados Unidos (FDA), que
revogou a autorização de uso
emergencial da cloroquina e
da hidroxicloroquina como
tratamento para pacientes
com covid-19. De acordo
com o órgão, os estudos
não detectaram eficácia do
remédio, além de potenciais
benefícios não superarem
possíveis riscos.
A Organização Mundial
da Saúde (OMS) suspendeu
em definitivo, em 17 de junho,
os testes com a hidroxicloroquina no ensaio clínico global
Solidariedade, que pesquisa
a eficácia e a segurança de
possíveis tratamentos para o

novo coronavírus. De acordo
com a entidade, os testes
com a droga não reduziram
as taxas de mortalidade de
pacientes hospitalizados
com o vírus.
No Brasil, o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina é defendido por Jair
Bolsonaro, que reconhece a
falta de evidências científicas sobre a eficácia do medicamento. Dois ministros
da Saúde já deixaram o governo Bolsonaro por, entre
outras razões, discordar do
uso ampliado da cloroquina
contra a covid-19. Sob comando interino do general
Eduardo Pazuello, o ministério mudou radicalmente
de discurso, no fim de maio,
e passou a recomendar o
uso da droga desde os primeiros sintomas da doença,
contrariando entidades
médicas e científicas.

Indústria estão com
matrículas abertas
Por Sistema Fiep

Um estudo do Senai aponta
que o país terá que capacitar,
até 2023, cerca de 10,5 milhões
de trabalhadores em nível superior, técnico, de qualificação
profissional e aperfeiçoamento.
A pesquisa trouxe grandes números ainda no ano passado,
quando foi divulgada. Com a
crise causada pela pandemia
do novo coronavírus, as indústrias precisarão de colaboradores atualizados para ajuda-las
na retomada.
Apostar na qualificação será
um diferencial para profissionais que buscam recolocação
ou almejam alavancar suas carreiras. Para quem está de olho
no futuro, o Senai está com
vagas abertas para cursos em
diversas áreas, como mecânica, eletrônica, logística, administração e informática, entre
outras. No total, são mais de 28
unidades do Senai no Paraná
que ofertam 30 mil vagas para
cursos no 2° semestre.

São cursos técnicos e rápidos – de qualificação, aperfeiçoamento e iniciação. “Com a
retomada, certamente aquelas
pessoas que tiverem conhecimento mais especializado
terão possibilidade maior de
recolocação no mercado”, comenta Giovana Chimentão Punhagui, gerente executiva de
Educação do Sistema Fiep.
Ensino superior – Com o
foco nas demandas atuais e
futuras do setor industrial, as
Faculdades da Indústria preparam profissionais nas áreas
de tecnologia, além de engenharia, design e gestão. São
mais de 1.300 vagas abertas
nos cursos de graduação em
Curitiba, São José dos Pinhais e
Londrina.
Entre os cursos oferecidos
destacam-se as Engenharias
Mecânica, Mecatrônica, Elétrica, Química, de Produção, de
Software, de Energias e de Meio
Ambiente e Energias Renová-

veis. Também são ofertadas
as graduações em Design de
Moda, Design de Interiores e os
tradicionais cursos de Fabricação Mecânica, Automação Industrial e Processos Gerenciais.
Para manter o isolamento durante a quarentena, o vestibular
será online e as inscrições podem ser feitas até 21 de agosto.
Já quando o assunto é pós-graduação, as Faculdades da
Indústria ofertam a Pós Unique, com estrutura curricular
100% flexível e online, além
dos cursos na modalidade lato
sensu em Curitiba, São José
dos Pinhais e Londrina, como
Cibersegurança, Engenharia de
Veículos Híbridos e Elétricos,
Engenharia de Automação Industrial, especialização em Finanças e em Gerenciamento
de Projetos, entre outros.
Para mais informações sobre
os cursos, matrículas e inscrições, acesse sistemafiep.com.
br/educacao

Crédito da foto: Gelson Bampi/Sistema Fiep

Umuarama - O Centro de
Referência em Atendimento
à População de Rua – Centro
POP – registrou um aumento
de mais de 100% no volume
de serviços prestados no mês
de maio de 2020, em relação
à média. Foram mais de 1.700
atendimentos, informou na
quarta-feira, 24, a secretária
municipal de Assistência
Social, Izamara Amado de
Moura.
De acordo com relatório emitido pelo coordenador do Centro POP, Roger
Bruno Brambila Giopatto,
971 pessoas em situação de
rua buscaram atendimento
voluntariamente ou foram
acolhidos pela equipe no mês
passado. O serviço também
forneceu 682 cafés da manhã
e da tarde e 104 banhos.
O espaço emergencial que
o município opera em parceria com a casa de passagem da Associação de Apoio
à Promoção Profissional
(Apromo) forneceu 876 cafés
da manhã, 179 almoços e 681
jantares, para 681 pessoas

Na retomada, mercado precisará de profissionais atualizados: Senai tem vagas abertas para cursos
no 2° semestre

Agronegócios
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Jovem casal troca cidade pelo campo e faz
nascer agroindústria de queijos e geleias
Umuarama - Tereza Sassaki e Thiago Alexandre
Uliana deixaram a cidade
rumo ao campo com a ideia
de iniciar a vida de casal
e também financeira. Os
jovens começaram a empreender no meio rural
com o gado de corte, leite e
banana, mas foi na agroindústria produzindo queijos,
geleias e banana chips, que
eles viram o sonho começar
a ser concretizado.
Nos cinco anos do casal
atuando na produção rural,
nasceu a marca Sítio Tupã e
segundo Thiago, a situação
financeira na propriedade
rural começou a melhorar quando começaram a
transformar os alimentos
e agregar valor aos produtos. “Começamos com o
gado de corte e leite. Porém
começaram a pagar muito
pouco, principalmente no
leite, o que inviabilizou a
produção”, explicou.
Com a queda na renda
do leite, Tereza e Thiago
começaram a produzir banana chips e queijo frescal
e nozinho para vender na
Feira Agroecológica Faísca
em Umuarama. “Foi aí que
acabamos vendendo o gado
de leite e corte, para investir na agroindústria com a
produção de banana chips
e queijo”, explicou Uliana.

Ministério
da Agricultura
estimula
contratação
de seguro rural
O Ministério da Agricultura publicou resolução que aprova o projeto-piloto de subvenção
ao prêmio do seguro
rural para operações
enquadradas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf). A
iniciativa contempla as
culturas de milho, soja,
maçã e uva.
Para participar do
projeto, o produtor rural
deverá contratar uma
apólice de seguro em
uma das 14 seguradoras
habilitadas no Programa
de Seguro Rural (PSR).
O objetivo do Ministério
da Agricultura é ampliar
a contratação do seguro
pelos agricultores. O orçamento total do projeto
é de R$ 50 milhões.

Sítio Tupã produz queijos, geleias, licores e banana chips

PANDEMIA
Mas como nada na vida
é estável, na pandemia do
coronavírus os produtos
do Sítio Tupã tiveram outra
reviravolta e para melhor.
A banana chips que era
o produto de maior fluxo
de venda deu lugar aos
queijos. “Com a pandemia
no começo tivemos problemas, pois a feira teve que
parar. Mas não desistimos
e intensificamos as vendas
pela internet, foi quando os

COMO COMPRAR?
Utilizando as redes sociais, (Facebook e Instagram) e o whatsapp (44
9871-0680) o casal vende
queijo frescal, meia cura,
nozinho tradicional (com
orégano ou orégano e pimenta) e provolone. Além
dos queijos especiais ma-

turados na cerveja, café e
vinho. O casal ainda produz
geleias de maçã com canela, maracujá, pimenta,
gengibre e em períodos
de frutas geleia de goiaba, amora e jabuticaba.
A produção segue com os
licores de amarula, café e
jabuticaba.
“Utilizamo as redes sociais para expor e vender
os produtos, no whatsapp
construímos uma lista de
transmissão onde man-

damos os produtos e as
pessoas fazem os pedidos.
Também estamos construindo um site”, explicou
Thiago Alexandre.
No sistema delivery,
Thiago e Tereza entregam
as encomendas três vezes
por semana, segunda, quarta e sexta-feira. “As redes
sociais e o boca a boca,
nos deram uma visibilidade muito boa e o delivery
surpreendeu”, disse a empresária rural.

FUTURO
Na busca de conquistar
seu espaço em Umuarama
e região, o casal está finalizando os últimos detalhes
para o registro dos produtos e também vislumbrando
quais os caminhos do futuro. “Como tenho muitos
parentes em São Paulo,
queremos enviar as geleias
para lá. Mas isso depois que
o mercado local ficar estabilizado”, noticiou Tereza.

Portaria do Instituto Água e Terra
libera a pesca nos rios Ivaí e Piquiri
O Instituto Água e Terra, por meio da Portaria
nº 188/2020, libera a pesca
nos rios Ivaí e Piquiri a
desde sexta-feira (26).
A permissão se dá em
razão das últimas chuvas
que tornaram os dois rios
navegáveis, possibilitando
a dispersão dos cardumes.
A restrição continua
nas bacias dos rios Cinzas,
Tibagi, Pirapó, Laranjinha, São Francisco Falso e
Verdadeiro, Jordão e todos
seus afluentes diretos,
afetados pela crise hídrica.
A proibição tem como
objetivo proteger as espécies de peixes. A baixa
vazão dos rios facilita a
pesca furtiva, a predação e
a extração de peixes jovens
e adultos reprodutores.
LAGOS E REPRESAS
– De acordo com a Portaria
IAT nº 177/2020, publicada
no último dia 10, também
está permitida a pesca

Contratos assinados com agentes
financeiros para setor cafeeiro já
somam R$ 2,65 bilhões
O Fundo de Defesa da
Economia Cafeeira (Funcafé)
já assinou contratos com 14
dos 31 agentes financeiros habilitados a operacionalizar os
recursos da safra 2020/2021.
Os recursos disponibilizados com esses bancos
e cooperativas de crédito
representam R$2,65 bilhões
do total do orçamento de R$
5,7 bilhões para a temporada.
Foram destinados R$ 817
milhões para Custeio, R$1,54
bilhão para Comercialização
(incluindo FAC), R$ 302 milhões para Capital de Giro e
R$ 6 milhões para Recuperação de Cafezais.
Os recursos contratados
já estão disponíveis para
desembolso aos agentes financeiros.

queijos começaram a sair
mais e as coisas começaram a alavancar”, disse
Tereza

Tereza Sassaki e Thiago Alexandre Uliana mostram a produção de queijos
especiais e geleias

A Resolução Bacen
4.827/2020 definiu as taxas
de juros em 6% para Custeio,
Comercialização, Financiamento para Aquisição de
Café (FAC) para cooperativas e 7,5% para FAC para
indústrias e Capital de Giro
para operações contratadas
a partir da próxima quartafeira (1º de julho).
“O governo federal vem
mantendo empenho em garantir apoio ao setor cafeeiro,
especialmente, nesse momento de pandemia, com todas
as implicações financeiras e
sociais, com o financiamento
que reduzam essas dificuldades”, salienta o diretor de
Comercialização e Abastecimento da Secretaria de Política Agrícola,Sílvio Farnese.

A restrição continua nas bacias dos rios Cinzas, Tibagi, Pirapó, Laranjinha, São Francisco
Falso e Verdadeiro, Jordão e todos seus afluentes diretos, afetados pela crise hídrica.

em ambientes lênticos, ou
seja, nos lagos e represas
do Estado.

Esse novo dispositivo
alterou apenas o inciso 3°
do artigo 1° da Portaria IAT

nº 157/2020, publicada em
maio, que proíbe a pesca
em diferentes modalidades

nas águas sob competência do Paraná. A liberação
nos demais rios serão estabelecidas de acordo com a
situação de atingimento da
cota hídrica que permita a
dispersão de cardumes e
navegabilidade.
PENALIDADES - Os
infratores que desrespeitarem as normativas estão
sujeitos às penalidades
previstas na Lei federal
nº 9.605/98 e demais dispositivos que regulam a
atividade pesqueira. A
multa varia de R$ 700,00
por pescador e mais R$
20,00 por quilo ou unidade
de peixe pescado, além do
perdimento dos petrechos.
FISCALIZAÇÃO - Fiscais do Instituto Água e
Terra, da Polícia Ambiental, Civil e Militar irão
reforçar a fiscalização
para garantir que não
ocorra descumprimento
da Portaria.
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IPAZ NO LAR

SEU PET NO ILUSTRADO
CLAIRE A LADY

Toda fina e elegante Claire, a Yorkshire, está
sempre na dela e adora brincar de bola. Mesmo
com poucos amigos, ela gosta de um carinho e
quando tem oportunidade busca uma mão para
fazer uma coceirinha nas suas costas. Claire mora
com seus amigos Hodor e Cello, mas prefere
dormir em sua própria cobertinha.

VIRA-LATA AMIGO

O cão vira-lata, também conhecido pela sigla
de SRD (Sem Raça Definida), é amado por
muitos, mas mesmo assim segue como um dos
animais que mais sofre com o abandono no Brasil
nos dias de hoje. Defendido pelos amantes dos
animais, esse cachorro ganha boa parte de sua
popularidade, justamente, em função da sua
natureza desconhecida – que faz com que seja
único para quem tem um exemplar dentro de
casa.

MACACOS PRIMEIRO DE MAIO

Há anos os macacos que moram na mata aos
fundos do bairro 1º de Maio, em Umuarama, disputam espaço com o ser humano. Sem alimentos
para manter a sobrevivência do grupo, além de
outras ameaças, os primatas começam a seguir
para cidade em busca de alimentos.

Seu PET apresenta
comportamento difícil? O
etólogo clínico pode ajudar
Umuarama - Cães e gatos
estão saindo dos quintais e
assumindo status de membros da família, dentro das
casas ou nos apartamentos.
A humanização dos pets vem
promovendo alterações de
comportamentos e os animais
de estimação começam a vivenciar problemas que antes
não tinham. Neste cenário
de sintomas que vai além do
físico, entra em cena um novo
profissional, o comportamentalista ou etólogo clínico.
Segundo o etólogo clínico
de Umuarama, Luiz Augusto
Santos Rodrigues, a humanização dos pets proporciona
alguns agravantes na saúde
física, mas também, promove
um número cada vez maior
de desvios comportamentais. Os problemas vão desde
ansiedade por separação,
timidez, agressividade e até
problemas psicossomáticos.
“Cada vez mais as clínicas
veterinárias são procuradas
para tentar auxiliar na estabilização e recuperação
dos problemas, que também
podem ter causa fisiológica.
Mas na maioria das vezes,
têm sua origem nas falhas de
comunicação entre humanos
e pets e nos rituais viciosos
que criamos para eles”, ressaltou Rodrigues.
Entretanto isso não significa
que não podemos amar os pets
e considerá-los como “filhos”,
ressaltou Luiz Augusto. “Ao
contrário, não há manifestação
de respeito e amor maior do que
ser tratado de acordo com a
realidade. Temos que dar toda
atenção, carinho e zelo que
merecem”, disse.
O PAPEL DO ETÓLOGO
Quando é constatado
que a causa da patologia do
animal de estimação não é
clínica, o etólogo clínico entra
em cena. “Para situações
mais simples, a ajuda de um
bom adestrador é suficiente.
No entanto, dependendo da
gravidade de cada situação,
é preciso procurar a ajuda
de um comportamentalista”,
disse o entrevistado.
Luiz ressaltou que é importante esclarecer a diferença entre o adestrador e
o comportamentalista. Conforme o especialista, o adestrador é um condicionador de
rotinas e comandos, que são
truques ensinados mediante
repetição e reforço positivo.
O etólogo também pode ter
prática e conhecimento de
adestramento, mas precisa
saber mais.
“Etólogo clínico tem conhecimentos voltados ao
bem-estar, tanto do animal
de estimação, quanto dos
tutores. Esse conhecimento
é aplicado na relação desses
dois, com práticas, técnicas e
conhecimento que têm por objetivo melhorar a relação humano/pet. Esse conhecimento
vai além, tanto do ponto de
vista comportamental de
cada espécie, como também
de particularidades inerentes
a indivíduos de raças puras
ou de exemplares de raças
não definidas.”, explicou o
etólogo.
MENOS ABANDONO E
MAUS TRATOS
A melhoria na comunicação entre humanos e os pets
reduz o abandono e os maus
tratos aos animais, além de
conscientizado o humano da
necessidade de tratar o animal
de acordo com sua identidade
não humana. “Nesse momento
de pandemia, em que estamos
todos sujeitos ao isolamento
social, a companhia de um pet
equilibrado e carinhoso nos
ajuda a atravessar essa tempestade. Adoções aumentam,
mas o abandono também. A
adoção ou a compra de um pet
deve ocorrer de forma consciente e responsável, e sempre
através de um criador sério ou
de uma ONG bem estruturada”,

Quando é constatado que a causa da patologia do animal de estimação não é clínica,
o etólogo clínico entra em cena

Luiz Augusto ressaltou que é importante
esclarecer a diferença entre o adestrador e
o comportamentalista

informou Rodrigues.
QUANDO CHAMAR?
A ação de um Etólogo
pode ocorrer antes, durante
ou depois da chegada do pet
na vida do tutor. Um profissional dessa área deve ser
sempre indicado por bons
veterinários e/ou petshops
de qualidade. “Já existe pósgraduação nessa área, e duas
turmas já foram capacitadas
pela PUC PR, de Curitiba. Exitem bons profissionais, tanto
no Brasil, quanto no exterior.
E a qualidade é tão boa, que
foi criado o INSPA ( Instituto
de Saúde e Psicologia Animal,
com sede em Porto Alegre), e
a ABRAMEVEC (Associação
Brasileira de Medicina Veterinária Comportamental, com
sede em São Paulo)”, orientou

A melhoria na comunicação entre humanos e os pets reduz
o abandono e os maus tratos aos animais

o especialista.
“Portanto, se seu amiguinho uiva quando você sai,
destrói as coisas em casa,
arranha e morde quando
você só quer fazer carinho,

não hesite em buscar ajuda,
pois além de você se sentir
incomodado, pode ter certeza
que ele também não está
feliz”, finalizou Luiz Augusto
Santos Rodrigues .
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IAÇÃO CIVIL PÚBLICA

Justiça determina que Município de Iporã
corrija irregularidades em aterro sanitário
O juiz da Vara da Fazenda Pública de Iporã
Antônio José Silva Rodrigues concedeu liminar
em ação civil pública promovida pelo Ministério
Público e determinou que
o Município de Iporã adote
medidas para sanar as
irregularidades no aterro
sanitário e também em
um local conhecido como
‘bota-fora’.
DECISÃO
A decisão foi dada nesta

sexta-feira (26) após oito
meses do pedido ser feito
pelo promotor de Justiça
Alan Bolzan e estipula
multa diária de R$ 1 mil limitada a até R$ 200 mil em
caso de descumprimento.
O Município pode recorrer.
DETERMINAÇÃO
Segundo a decisão liminar, a municipalidade deve
providenciar: a destinação
adequada às lâmpadas
fluorescentes, pneus, televisores, pilhas e baterias

Homem “preso” é encontrado com
quase meia tonelada de maconha

de celulares, móveis inservíveis, resíduos orgânicos
e recicláveis que se encontrem no “bota-fora” de Iporã; providenciar no prazo
de 60 o reparo da lagoa de
contenção de chorume do
aterro sanitário municipal
que apresenta indícios de
transbordo do material e
falta da manutenção na
conservação; requeira no
prazo de 120 (cento e vinte)
dias o licenciamento ambiental junto ao Instituto
da Água e Terra (antigo

Um homem que deveria
estar recolhido na cadeia
pública de Guaíra foi preso
em flagrante com quase
meia tonelada de maconha
e com um carro roubado,
nesta sexta-feira (26), em
Palotina, segundo a Polícia Militar. Outro homem
que conduzia o veículo, um
Hyundai Tucson também
acabou detido. Ambos foram
levados juntamente com
a droga e o carro para a
delegacia da Polícia Civil de
Palotina.
Segundo a PM, durante
patrulhamento na avenida
Independência os policiais
tentaram fazer a abordagem
do Tucson, mas o condutor
empreendeu fuga em alta
velocidade e realizando manobras perigosas, colocando
em risco a integridade e

segurança dos policias e de
terceiros.
No bairro Santa Terezinha os suspeitos abandonaram o veículo, mas acabaram
presos pouco depois, após
um cerco policial. Quando os
militares verificaram o interior do Tucson encontraram
21 fardos de maconha, que
totalizou 454,850 quilos.
Segundo a PM, o veículo
ostentava a placa com a
tarjeta de Enéas Marques,
porém ao confrontar com o
número de chassi e motor foi
constatado que os dados não
batiam e após a consulta no
sistema SESP-Intranet utilizando o chassi foi constatado que a real placa do veículo
de Joinville-SC e o mesmo se
encontra com alerta de furto/
roubo realizado no último
dia 17 de junho.

DISQUE 100
Segundo o MPT, a inspeção
foi motivada por denúncias
recebidas pelo disque 100,
canal que acompanha violações de direitos humanos. As
equipes cumpriram mandado
de busca e apreensão e relataram que as informações
cedidas por testemunhas confirmam situação de “trabalho
escravo moderno”. Vizinhos
ajudavam a mulher com comida e itens de higiene.
ESCRAVA
O órgão diz que a mulher
era vítima de maus tratos,
constrangimento, tortura psíquica, violência patrimonial
e exploração do trabalho por
seus empregadores. Uma das
empregadoras foi presa em
flagrante no local, mas pagou
fiança e foi liberada.
PATRÕES
Mariah Corazza Barreto
Ustundag, Dora Ustundag e
Sonia Regina Corazza responderão por omissão de
socorro, abandono de incapaz e por redução à condição

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
DECRETO Nº 035/2020
O Prefeito Municipal de XAMBRÊ – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido na Lei Municipal nº 2231 de 25 de Junho de 2020.
D E C R ETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente Orçamento Geral do Município um CREDITO ESPECIAL, no valor de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais).
FICHA ORG
UN
FUNC PROGRAM
FNT
NOMECLATURA
CAT ECON
VALOR
000
03
001
04.122.1104.2006
560
MANUT ATIV DE ADM GERAL
3.3.91.97
R$ 14.000,00
TOTAL R$ 14.000,00
Nomenclaturas das Fontes: 560 – Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei nº 13.8852019.
Nomenclatura das Categorias Econômicas: 3.3.91.97 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial.
Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior serão utilizados produtos do Excesso de Arrecadação verificado nestas Fontes de Receita.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
XAMBRÊ, Pr., 26 de Junho de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
DECRETO Nº 036/2020
O Prefeito Municipal de XAMBRÊ – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido na Lei Municipal nº 2232 de 25 de Junho de 2020.
D E C R ETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente Orçamento Geral do Município um CREDITO ESPECIAL, no valor de R$ 64,10 (Sessenta e quatro reais e dez centavos).
FICHA ORG
UN
FUNC PROGRAM
FNT
NOMECLATURA
CAT ECON
VALOR
000
10
001
12.361.1400.2026
556
MANUT ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30
64,10
TOTAL 64,10
Nomenclaturas das Fontes: 556 – Repasses da Lei Pelé.
Nomenclatura das Categorias Econômicas: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior serão utilizados produtos do Superávit Financeiro verificado nestas Fontes de Receita.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
XAMBRÊ, Pr., 26 de junho de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
DECRETO Nº 037/2020
O Prefeito Municipal de XAMBRÊ – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido na Lei Municipal nº 2233 de 25 de Junho de 2020.
D E C R ETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente Orçamento Geral do Município um CREDITO ESPECIAL, no valor de R$ 15,00 (Quinze reais).
FICHA ORG
UN
FUNC PROGRAM
FNT
NOMECLATURA
CAT ECON
VALOR
000
10
001
12.361.1400.2026
556
MANUT ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30
15,00
TOTAL 15,00
Nomenclaturas das Fontes: 556 – Repasses da Lei Pelé.
Nomenclatura das Categorias Econômicas: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior serão utilizados produtos do Excesso de Arrecadação verificado nestas Fontes de Receita.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
XAMBRÊ, Pr., 26 de Junho de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
DECRETO Nº 038/2020
O Prefeito Municipal de XAMBRÊ – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido na Lei Municipal nº 2234 de 25 de Junho de 2020.
D E C R ETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente Orçamento Geral do Município um CREDITO ESPECIAL, no valor de R$ 68.400,00 (Sessenta e oito mil e quatrocentos reais).
FICHA ORG
UN
FUNC PROGRAM
FNT
NOMECLATURA
CAT ECON
VALOR
000
05
001
20.606.1300.2012
779
Manut. Ativ. de Agricultura e Pecuaria
4.4.90.52
68.400,00
TOTAL 68.400,00
Nomenclaturas das Fontes: 779 – Resfriador de Leite.
Nomenclatura das Categorias Econômicas: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente.
Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior serão utilizados produtos do Excesso de Arrecadação verificado nestas Fontes de Receita.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
XAMBRÊ, Pr., 26 de Junho de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

PLANO DE GESTÃO
O Município também
fica obrigado a apresentar
no prazo de 12 meses o
Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos
Sólidos, com o respectivo
Cronograma de Execução,

contendo e identificando
com clareza as ações necessárias à implantação do
sistema de compostagem
ou de outro método de
tratamento dos resíduos
sólidos orgânicos, da coleta seletiva e do programa
de educação ambiental
permanente;
COOPERATIVA
Também foi determinado que havendo no município cooperativas ou
associações de catadores

de materiais recicláveis
de pessoas de baixa renda,
esse tem prioridade para
ser integrado ao sistema
municipal de gestão de
resíduos sólidos para que
possam dar a destinação
correta de material reciclável.
OUTRO LADO
O jornal Umuarama
Ilustrado tentou contato
por telefone com o atual
prefeito de Iporã mas sem
sucesso

Idosa vivia ‘escravizada’ em casa de
patrões. Ela não podia usar nem o banheiro
Uma idosa de 61 anos foi
resgatada, em operação do
Ministério Público do Trabalho (MPT) com a Polícia
Civil, de uma casa no Alto
de Pinheiros, zona oeste de
São Paulo, onde era mantida em condição análoga à
de escravidão. Autoridades
encontraram a mulher em
depósito no quintal da casa
dos patrões, onde não recebia
alimentação, não tinha acesso a banheiro e não recebia
salário regular.

A maconha estava em um carro roubado em Joinville-SC
na semana passada (foto divulgação PM)

Instituto Ambiental do
Paraná) de compostagem
prioritariamente ou de
outro método de tratamento dos resíduos sólidos
orgânicos, sendo vedada a
mera incineração;

Estado do Paraná
DECRETO Nº 039/2020
O Prefeito Municipal de XAMBRÊ – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido na Lei Municipal nº 2235 de 25 de Junho de 2020.
D E C R ETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente Orçamento Geral do Município um CREDITO ESPECIAL, no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais).
FICHA ORG
UN
FUNC PROGRAM
FNT
NOMECLATURA
CAT ECON
VALOR
000
05
001
20.606.1300.2012
779
Manut. Ativ. de Agricultura e Pecuaria
3.3.30.93
500,00
TOTAL 500,00
Nomenclaturas das Fontes: 779 – Resfriador de Leite.
Nomenclatura das Categorias Econômicas: 3.3.30.93 – Indenizações e Restituições.
Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior serão utilizados produtos do Excesso de Arrecadação verificado nestas Fontes de Receita.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
XAMBRÊ, Pr., 26 de Junho de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal

análoga à de escravo. Uma
investigação policial é conduzida pelo Departamento
de Homicídios e Proteção à
Pessoa (DHPP), da Polícia
Civil, que disse ter ouvido
testemunhas e indiciado duas
pessoas.

SEM RECEBIMENTOS
Narra o MPT que a mulher
trabalha para a família desde
1998 sem registro, férias
ou 13º salário. Em 2011, a
casa em que ela vivia acabou
interditada e a patroa teria
oferecido que ela passasse
a viver na casa de sua mãe,
onde ficou cerca de cinco
anos. Esporadicamente, a
vítima recebia de R$ 250 a
R$ 400.
Desde 2017, a idosa vivia
em um depósito no quintal
da casa, onde foi encontrada
na semana passada, quando
foi realizada a operação.
Ela dormia em um sofá e
para tomar banho usava
um balde. “Desde o decreto
da pandemia, os patrões
não permitiram mais a sua
entrada na casa, tendo sido
mantido trancado o quintal
e o banheiro, impedindo que
a vítima realizasse suas necessidades sanitárias. Para
o banho, a idosa usava um
balde e caneca”, relatou o
MPT.
ABANDONADA
No dia 16, os empregadores se mudaram da casa para
uma residência em Cotia e
a vítima foi abandonada no
quintal. Em depoimento, a
proprietária da casa confirmou que a mulher dormia,

desde 2017, no depósito e que
não sabia como ela fazia para
ir ao banheiro.

FAVOR
Em nota, o MPT informou
que os réus negam a relação
de emprego, com a alegação
de que a vítima trabalhava esporadicamente como diarista, mas que nos últimos anos
não realizava mais trabalhos
domésticos. “A proprietária
do imóvel afirma que a vítima
chegou a morar ‘de favor’
na casa de sua mãe e que
quando a casa foi vendida,
por pena, a acolheu enquanto
ela procurava por um lugar
para onde eventualmente se
mudaria”, informou o órgão.
NA JUSTIÇA
A procuradora Alline Pedrosa Oishi Delena ajuizou
ação cautelar contra três
empregadores pedindo pagamento imediato do valor
correspondente a um salário
mínimo por mês à vítima até o
julgamento final do processo.
A procuradora também solicitou à Justiça do Trabalho a
expedição do alvará para que
a vítima possa fazer o saque
do seguro-desemprego, assim
como o bloqueio do imóvel
para futuro pagamento de
verbas trabalhistas e indenizações.
A Justiça atendeu ao pedido de bloqueio do imóvel
e liberou o recebimento do
seguro-desemprego e ainda
irá decidir sobre o pagamento
do salário. A procuradora
estima que a idosa pode
receber até R$ 500 mil em
razão de danos materiais e

morais, além de verbas não
pagas no curso do contrato
de trabalho. A reportagem
não identificou quem responde pela defesa dos réus no
processo.

DEMITIDA
Sônia Corazza é engenheira química com carreira na
área de cosméticos. Em seu
perfil na rede social LinkedIn,
Sônia relata que trabalha
há 39 anos na área. Mariah
Corazza é filha de Sônia e
funcionária de marketing da
Avon. Dora é marido de Mariah. Em nota, a Avon disse
ter demitido a funcionária.
“Reforçamos nosso compromisso irrestrito com a
defesa dos direitos humanos,
a transparência e a ética,
valores que permeiam nossa
história há mais de 130 anos.
Informamos que a funcionária não integra mais o quadro
de colaboradores.” A empresa disse ainda que “está se
mobilizando para prestar o
acolhimento à vítima”.
FISCALIZAÇÕES
Fiscalizações realizadas
ao longo de 2019 resgataram
14 empregadas domésticas
que trabalhavam em condição análoga à escravidão
no País, segundo o MPT. O
vice-coordenador nacional
de erradicação do trabalho
escravo, Italvar Medina,
disse ao Estadão que a
situação afeta sobretudo
mulheres negras, que acabam invisíveis aos olhos da
sociedade. “Por isso, são
importantes as denúncias.”
(Agência Estadão)

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
DECRETO Nº 040/2020
O Prefeito Municipal de XAMBRÊ – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido na Lei Municipal nº 2236 de 25 de Junho de 2020.
D E C R ETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente Orçamento Geral do Município um CREDITO ESPECIAL, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).
FICHA ORG
UN
FUNC PROGRAM
FNT
NOMECLATURA
CAT ECON
VALOR
000
10
001
12.361.1400.2026
141
MANUT ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30
700,00
TOTAL 700,00
Nomenclaturas das Fontes: 141 – Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches.
Nomenclatura das Categorias Econômicas: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior serão utilizados produtos do Excesso de Arrecadação verificado nestas Fontes de Receita.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
XAMBRÊ, Pr., 26 de Junho de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
DECRETO Nº 041/2020
O Prefeito Municipal de XAMBRÊ – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido na Lei Municipal nº 2237 de 25 de Junho de 2020.
D E C R ETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente Orçamento Geral do Município um CREDITO ESPECIAL, no valor de R$ 12.000,00 (Doze mil reais).
FICHA ORG
UN
FUNC PROGRAM
FNT
NOMECLATURA
CAT ECON
VALOR
000
09
001
08.244.1700.2024
850
Manut. Ativ. do Fdo Mun. de A. Social
3.3.90.32
12.000,00
TOTAL 12.000,00
Nomenclaturas das Fontes: 850 – FEAS BE COVID 19.
Nomenclatura das Categorias Econômicas: 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.
Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior serão utilizados produtos do Excesso de Arrecadação verificado nestas Fontes de Receita.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
XAMBRÊ, Pr., 26 de Junho de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
DECRETO Nº 042/2020
O Prefeito Municipal de XAMBRÊ – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido na Lei Municipal nº 2238 de 25 de Junho de 2020.
D E C R ETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente Orçamento Geral do Município um CREDITO ESPECIAL, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais).
FICHA ORG
UN
FUNC PROGRAM
FNT
NOMECLATURA
CAT ECON
VALOR
000
09
001
08.244.1700.2024
850
Manut. Ativ. do Fdo Mun. de A. Social
3.3.90.39
3.000,00
TOTAL 3.000,00
Nomenclaturas das Fontes: 850 – FEAS BE COVID 19.
Nomenclatura das Categorias Econômicas: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terc. Pessoa Jurídica.
Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior serão utilizados produtos do Excesso de Arrecadação verificado nestas Fontes de Receita.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
XAMBRÊ, Pr., 26 de Junho de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
DECRETO Nº 043/2020
O Prefeito Municipal de XAMBRÊ – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido na Lei Municipal nº 2239 de 25 de Junho de 2020.
D E C R ETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente Orçamento Geral do Município um CREDITO ESPECIAL, no valor de R$ 3.350,07 (Três mil, trezentos e cinqüenta reais e sete centavos).
FICHA ORG
UN
FUNC PROGRAM
FNT
NOMECLATURA
CAT ECON
VALOR
000
10
001
12.361.1400.2026
133
Manut. Ativ. de Ensino Fundamental
3.3.30.93
3.350,07
TOTAL 3.350,07
Nomenclaturas das Fontes: 133 – Transf Fnde Implant Adeq Estruturas Esportivas Escolares.
Nomenclatura das Categorias Econômicas: 3.3.30.93 – Indenizações e Restituições.
Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior serão utilizados produtos do Superávit Financeiro verificado nestas Fontes de Receita.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
XAMBRÊ, Pr., 26 de junho de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
DECRETO Nº 044/2020
O Prefeito Municipal de XAMBRÊ – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido na Lei Municipal nº 2240 de 25 de Junho de 2020.
D E C R ETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente Orçamento Geral do Município um CREDITO ESPECIAL, no valor de R$ 70,00 (Setenta reais).
FICHA ORG
UN
FUNC PROGRAM
FNT
NOMECLATURA
CAT ECON
VALOR
000
10
001
12.361.1400.2026
133
Manut. Ativ. de Ensino Fundamental
3.3.30.93
70,00
TOTAL 70,00
Nomenclaturas das Fontes: 133 – Transf Fnde Implant Adeq Estruturas Esportivas Escolares.
Nomenclatura das Categorias Econômicas: 3.3.30.93 – Indenizações e Restituições.
Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior serão utilizados produtos do Excesso de Arrecadação verificado nestas Fontes de Receita.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
XAMBRÊ, Pr., 26 de Junho de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO - Prefeito Municipal

Variedades

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 28 e 29 de Junho de 2020

A7
canaldafama2@agenciagb.com.br

Substituindo Gio Ewbank

Bom amigo

Quem convive com Zeca
Camargo conta
que o jornalista
e apresentador
é um bom amigo. Fiel e companheiro, ele adora
reunir sempre
o mesmo grupo
em sua casa e
em viagens que
faz pelo mundo
afora. Mas agora com a pandemia, não dá mais para
fazer isso, pelo menos por enquanto. Zeca não tem mais
contrato com a Globo e está com passe livre para negociar com outras emissoras. Dizem que ele está sendo
sondado pela Band, mas por enquanto nada passa de
especulações.

Bruna Marquezine foi a escolhida para substituir Giovanna Ewbank na apresentação do programa da mulher de Bruno Gagliasso no YouTube, durante a sua licença-maternidade.
Não é segredo que Bruna e Gio são amigas de longa data.

Sem culpa

Quem convive com Helen Ganzarolli, a estrela do SBT,
conta que ela cuida do corpo e tem alimentação balanceada,
mas quando tem vontade de ingerir alguma guloseima, o
faz sem nenhuma culpa.

Memórias

Há algum tempo, a atriz
Giulia Gam vem organizando o seu acervo pessoal. Ela
tem, entre outros objetos e
figurinos, mais de cinquenta
álbuns com recortes de matérias que a citaram na mídia,
além de milhares de fotos.

Comparação

Leandro Hassum sempre
faz questão de compartilhar
com seus fãs as transformações em seu corpo, desde
que se submeteu a cirurgia
bariátrica.

Os filhos
da atriz

Carolina Dieckmann
postou fotos de seus filhos
e a semelhança de Davi,
de 21 anos, com seu pai, o
ator Marcos Frota impressionou os fãs. Atualmente,
a atriz é casada com Tiago
Worcman e eles são pais
de José, que tem 12 anos e
também é muito parecido
com o pai.

História
real

O ex-pugilista norte
-americano Mike Tyson
será interpretado por
J a m i e Fox x n o l o n g a metragem que contará a
sua história. Em recente
entrevista. Tyson contou
que precisa conversar
com o ator e lhe contar
toda a sua trajetória e
garantiu que não será
“algo bonito”.

Residência
vendas

R$ 1.500.000,00

Residência
vendas

R$ 850.000,00

Resid. em alv. na Av. Flórida
nº4505. Lote nº07, da quadra
nº39, zona I. Área const. de 189,50m², e
área total de 490m². Corretor Otávio
SEMI MOBILIADA - Resid.
em alv c/ área const. de
aprox. 225 m², 02 suítes, 01 quarto, sala
de TV, sala estar/jantar, bwc, coz., área de
serviços, dispensa, garagem. Rua Lions
5896, Jd. Lisboa. Corretor Caetano.

Residência
vendas

R$ 850.000,00

Resid. em alv., Av Duque
de Caxias, nº 4434, Zona
Armazém, com área total de terreno de aprox.
402m² e com área construída de aprox. 280m²,
sendo 01 suíte, 02 quartos, cozinha com
móveis planejados, sala de jantar/estar, sala
de TV, B.W.C social, área de serviço, 02 vagas
de garagem, piscina e edícula que contém 01
quarto, 01 B.W.C social e escritório.

Residência
vendas

R$ 680.000,00

Resid. em alv. ,Rua Irmã Thais
nº 4381 (Atrás da Catedral).
Terreno com área total de 525 m² (15x35m),
sendo 220m² de área construída. Suíte, 03
quartos (sendo 01 c/ closet e mobiliado), bwc
social, jardim de inverno, sala com domos,
coz. americana planejada c/ churrasqueira
(aberta). Fundos: lav. c/ área de estendal,
cozinha planejada e mobiliada, edícula
planejada, bwc, disp., canil, duas piscinas
(sendo uma com hidromassagem), portão
eletrônico e cerca elétrica.

Residência
vendas

R$ 450.000,00

Resid. em alv. na Rua
Aquidaban, 4415, área construída de
140m². Contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, bwc, coz. e área de serviço.
Corretor Otávio.

Residência
vendas

R$ 450.000,00

Poderá ser difícil em se tratando dos
relacionamentos, principalmente se
encontrar um amigo ou pessoa que
saiba mais que você e ponha seus
conhecimentos em xeque. Seja mais
flexível.
Vai tomar conhecimento de tudo que
se passa e agirá de uma maneira
habitual, a fim de se conectar ao
mundo globalizado. Não deixe que
algo importante passe sem que você
lute por ele.

Vai estar afetivamente vulnerável,
achando que não é amado como gostaria. E, nesse processo, tende a agir
de uma maneira reticente e às vezes
agressiva com seu par. Cuidado!

A vida a dois será assunto de dedicação especial. A afetuosidade e
o entendimento mútuo favorecem
o convívio em harmonia. Poderão
conceber planos em conjunto.

Vai fazer de tudo para mostrar seu
potencial no ambiente de trabalho.
Os chefes poderão reconhecer seus
esforços e é possível que obtenha
alguma vantagem em determinado
aspecto.

Tende a sofrer além da conta, por
projetar expectativas que não vão
se cumprir, ou mesmo por idealizar
em demasia o ser amado. Isso pode
gerar decepção e mágoa. Cuidado
para não sofrer.

No setor afetivo, o tempo não será dos
melhores, pois seu comportamento
distraído e um tanto aéreo vai deixar
a desejar, o que vai gerar insatisfação
e dúvidas em seu parceiro.

Poderá juntar seu idealismo aos
sentimentos, o que pode provocar
uma falsa imagem do outro e não
realmente o que ele é. Cuidado para
não ser enganado, fique de olhos
bem abertos.

O que você não deve deixar é que
o convívio no seu lar vire um campo
de guerra, onde a falta de respeito
impere. É hora de colocar ponto final
em situações que vem se arrastando.

Pode tirar realmente os pés do chão
e viajar por um mundo muito belo e
imaginário. Sua criatividade estará à
flor da pele, o que vai garantir bons
momentos a dois de muita intimidade.

Vai gostar de ser visto e admirado. Cheio de energia vital agirá
de maneira confiante, ousada e
altiva. Poderá dar conselhos com ar
de superioridade, como se dominasse
todos os terrenos.

Residência
vendas

R$ 240.000,00

Residência
vendas

R$ 180.000,00

Resid. em alv. nº 233, no
Cond. Pq. das Grevilhas,
c/ aprox. 339,60m² de área total e
aprox.. 106m² de área de const.,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
coz., área de serviço e garagem.
Resid. em alv. Rua Arlindo
Libero da Silva, 2281, Pq.
Bandeirantes. Área de total de 252m²
e área const. de 53,12m², 2 quartos,
sala, coz., bwc, área de serviço
externa. Corretor Otávio.

Residência
vendas

Residência
vendas

R$ 380.000,00

Resid. em alv. c/ área de
aprox. 100m², e área total
de terreno de aprox. 291,69m². 01 suíte,
02 quartos, sala de estar/jantar, coz., bwc,
área de serv. Av. Duque de Caxias, 5131,
Zona 04. Corretor Otávio.

Residência
vendas

R$ 270.000,00

Resid. em alv. na Rua
Santa Cruz das Palmeiras,
nº 3851, Jd. Cima, contendo 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, área de
serviços, garagem para 02 carros.
Corretor Sandro.

R$ 175.000,00

Resid. em alv. com área total de aprox.
126m², e área de const. de aprox.
60m², 03 quartos, sala, coz., bwc e
garagem, Rua Palmira Delmonico, Jd.
Belo Monte. Corretor: Caetano.
sobrados:
vendas

R$ 700.000,00

Sobrado – Térreo - sala
de estar, 01 escritório bwc,
Semi Mobiliada. Piso Sup. - sala de
tv c/ sacada, suíte e sacada, 02 qtos
(sendo 01 c/ sacada) e bwc – área de
serviços, edícula c/ churrasqueira, bwc
e garagem. Rua Piauí 3569, Zona II.
Corretor Otávio.

sobrados:
vendas

R$ 420.000,00

Sobrado em construção,
Lote 1-B - Quadra 13, Jd.
Colorado, com 01 suíte com sacada,
01 quarto com sacada, 01 quarto
simples, sala, cozinha, 02 B.W.C social
e garagem coberta.

apartamentos:
vendas Ed.

Resid. em alv. – Pq. das Grevilhas, casa
nº 249, área aprox. de terr. de 706,08m²
e aprox. 250m² de const., 03 suítes,
sala de tv, coz., copa, área de serviços,
edícula e garagem. Corretor Caetano.

É um tempo em que tende a produzir,
criar e inventar, inclusive geringonças
e engenhocas diferentes, mas que
terão algum tipo de utilidade, senão
para você, para alguém terá.

R$ 1.300.000,00

San Pietro - apto
602 - Rua Dr. Camargo
Sendo: 3 suítes, bwc social, sala
de estar/jantar, cozinha, sacada
gourmet com churrasqueira, área
de serviços. 2 vagas na garagem.
Ótima localização!

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 580.000,00

Pedra Branca, apto
603, área total de 165m²,
e área útil de 111m², suíte, 02 qtos,
sala, coz., bwc, área de serviços e
garagem, (obs: Apto. de frente p/
a Rua Jose H. Ramos). Corretor
Otávio.

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 390.000,00

Liberty - Apto 1103,
11º Andar: suíte, quarto,
bwc, coz., área de serviços e 02
garagem. Rua Dr. Rui F. de Carvalho
4140. Corretor Caetano.

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 380.000,00

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 330.000,00

Burle Marx - apto.
1003, 01 suíte, 02
quartos, Coz., Sala de estar/ jantar e
garagem, na Av. Paraná n° 5636, Zona
III. Corretor: Caetano.
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.

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 260.000,00

Green Park - Apto. 33,
Bloco A, área total aprox.
110m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, bwc e garagem,
localizado na Av. Londrina n° 3390. Correto
Caetano

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 160.000,00

Taquaritinga - Apt 24, 2º
andar, contendo 02 quartos,
sala (com sacada), cozinha, bwc, área de
serviços, e garagem. Corretor: Otávio.

Terrenos:
vendas

R$ 1.300.000,00

Terreno Com. - Av. Angelo M.
da Fonseca (quase em frente
ao CISA) Lote J/K-1 - 1.228m², sendo
frente 24x51 de fundo. Corretor Caetano.

Terrenos:
vendas

R$ 1.200.000,00

Terrenos:
vendas

R$ 975.000,00

Terreno na Rua Abraão
Viotto Jardim Vila Romana,
(Próx ao Supermercado Cidade Canção
da Av. Paraná) em Umuarama-PR com
área total de 959 m², sendo 17,13 X 56.
Terreno com. - com área
total de aprox. 1.300,8m²,
localizado no Parque Ônix. Com
possibilidade de parcelamento em até
60 vezes com correção. Próx. ao novo
Shopping.

Terrenos:
vendas

R$ 400.000,00 -

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

Terrenos:
vendas

R$ 280.000,00

Terreno lote 2/3-A, quadra 17,
com área total de aprox. de
450 m², situado na Rua Dr. Eduardo Dias
Coelho, no Resid. Parque Cidade Jardim.

Residência:
R$ 1.200,00
LOCaÇÕes Residência em alvenaria, lote nº

03A, da quadra 08, com área total
de aproximadamente 153,36m² e área construída
de aproximadamente 97,00m², localizada na
Travessa Ingá, 3604, Zona VI, contendo 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, B.W.C social, garagem e
área de serviço com churrasqueira. * RESIDÊNCIA
NOVA*

Residência:
R$ 1.100,00
LOCaÇÕes Residência em alvenaria

localizada na Rua Curitiba
N°4609 com 245m² de terreno e 125m² de
construção. Sendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, bwc social, área de serviço
com churrasqueira.

Residência:
LOCaÇÕes Rua

R$ 650,00

sobrados:
LOCaÇÕes Piso

R$ 1200,00

Florianópolis, 4639,
Zona V – Contendo: 02
quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço e garagem.

sup.: 03 suítes. Piso
térreo: sala, coz., copa,
bwc e área de serviços, Rua Manoel
Lopes dos Santos, Jd. Itália. Corretor
Caetano. + Seguro

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto

R$ 3.000,00

nº 602, com área
total de aprox. 184m²
e área privativa de 133m², sendo
02 suítes, sala de estar/jantar, sala
de TV, cozinha, área de serviço,
área gourmet com churrasqueira,
01 lavabo e 02 vagas de garagem.
*MÓVEIS
PLANEJADOS
EM
TODOS OS CÔMODOS*

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto.

R$ 850,00

na Rua Leonildo
Stecca, 102, Ed. Lake
Park, Apto 32 Bloco D – Sendo: 03
quartos, sala, coz., bwc social, área de
serviços e 01 vaga de garagem. Cond.
c/ salão de festa, piscina, playground e
quadra de esporte. + Cond.

apartamentos:
R$ 850,00
LOCaÇÕes Apartamento
na

Rua
Santa Catarina, 3585
- Ed. Villagio di Roma, Apto 701,
sendo: 01 Suíte, 02 quartos, sala com
sacada e churrasqueira, cozinha, bwc
social, área de serviços e 01 vaga na
garagem. Condomínio com salão de
festa, piscina, playground e quadra de
esportes. + Cond.

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 650,00

Ouro Verde 1 – Apto
nº 31, Bloco B3, contendo
02 quartos, sala, coz., área de serviços
e 01 vaga de garagem. Rua Marialva, nº
5860. Corretor Otávio. + Cond. + Seguro
R$ 24.000,00

Kitnet:
LOCaÇÕes Kitnet

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 1.200,00

Solar das Palmeiras
II - Apto 802, área total de
126,00 m², e área priv. de aprox. 90,00 m²,
c/ suíte, 02 quarto, Sala, BWC, coz., área
de serviços, sendo todos os quartos, sala
e corredor em piso laminado, e BWC, coz.
e área de serviços em piso cerâmico; 02
vagas de garagem

para Homens e
Mulheres, (valor incluso
agua e luz). Rua Ministro Oliveira Salazar
4826. Corretor Caetano. + Seguro

R$ 1.150,00

Dutra Apto. 02.
Localizado na Rua Goias,
3849– Contendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, copa, bwc, área de serviço
e garagem.

apartamentos:
R$ 900,00
LOCaÇÕes Localizado na rua

Piúna,
3845 - Edificio Itapema
– Apto 03 - Localizado na Rua Piuna
No 3845 Zona I – Contendo 01 Suíte
02 Quartos, Sala, Cozinha, B.W.C,
Lavanderia e garagem com 1 vaga. +
Cond.

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 6.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes -

R$ 5.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 3.900,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 2.500,00

Comercial localizada
na Av. Maringá, 5404,
esq. com R. José Honório Ramos Zona II, com aproximadamente 490,00
de terreno e 350,00 m² de construção.
*Estacionamento com 5 vagas para
carro, e 3 vagas para moto.
Sala comercial, com
aproximadamente
650
m², localizada na Av. Presidente Castelo
Branco, 4293, Zona VI.
Comercial na Rua Dr.
Camargo nº4555, com área
aproximadamente de 400m². Contém:
recepção, 02 salas, 2 bwc e cozinha.

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

Comercial:
R$ 2.500,00
LOCaÇÕes Terreno Com. – Á. t. aprox.

de 490 m² sendo 14x35m,
Rua Min. O. Salazar, em frente ao desp.
Umuarama. Corretor Caetano. + Cond. +
Seguro

Comercial:
R$
LOCaÇÕes

24.000,00 - 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. + Seguro

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 13.000,00

comercial – Imóvel
de esquina, próx. do
Cemil, área const. aprox. de 300m², todo
reformado, pronto para alugar. Várias salas
de atendimento sendo algumas com bwc,
garagem e demais dep. Corretor Caetano.
R$ 3.000,00

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 6.000,00

Com. c/ 8 salas
na Av. Flórida, esq. c/ a
Rua Min. O. Salazar, ponto com. para
clínica ou escritório. Corretor Caetano.
+ Seguro

R$ 450,00

apartamentos:
R$ 1.280,00
LOCaÇÕes Apartamento na Rua

Dr.
Rui Ferraz de Carvalho,
4140 - Zona I - Ed. Liberty - apto 203
- R$ 1280,00 + condomínio, sendo:
01 Suíte, 01 quarto, sala, sacada,
cozinha com armários, exaustor;
bwc social, área de serviços e 01
vaga na garagem. Condomínio com
playground, academia e sauna. +
Cond.

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

Sala Comercial – Área aprox. de 45m²
de const.: 02 salas com bwc cada uma.
Corretor Caetano. + Seguro
Comercial:
LOCaÇÕes Salão

R$ 8.000,00

Comercial – na Av.
Apucarana nº 3640, Praça do
Japão, 09 salas, sendo algumas com bwc,
refeitório e pia. Corretor Caetano. + Seguro
Comercial:
LOCaÇÕes Salão

Comercial:
R$ 1.600,00
LOCaÇÕes Sala comercial localizada na

Rua Dr. Camargo N°5306
Sala 02. Com aproximadamente 90m².

Comercial:
R$ 2.000,00
LOCaÇÕes Sala Comercial - Ed. Ravel

Tower, 1° Andar, Última
Sala. Sala No 31, com aprox. 131 m².
Localizada na Avenida Maringá. Sala
Contem Recepção e 3 Salas, uma das
salas tem uma cozinha.

Comercial:
R$ 1.700,00
LOCaÇÕes Sala Comercial – Gazebo,

localizado na Rua Dese
mbargador Munhoz de Melo, próximo
ao cartório e Ed. Caravelas. Contendo
um bwc e uma pia. Corretor Caetano. +
IPTU + Seguro

Comercial:
R$ 1.600,00
LOCaÇÕes Sala comercial localizada na

Rua Dr. Camargo N°5306
Sala 02. Com aproximadamente 90m².

R$ 7.000,00

comercial localizado
na Av. Ipiranga, 3941 –
Zona V. Contendo: 03 salas, 2 banheiros,
cozinha com churrasqueira e mezanino.
Aproximadamente 590m².

Comercial:
R$ 1.200,00
LOCaÇÕes Terreno Com., com área

de
aprox. 500m². Rodovia PR323, Frente a Havan. corretor Caetano. +
Seguro
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Flamengo dá detalhes e diz que exibirá
jogo “se não houver impedimento judicial”
Rio, (AE) - O Flamengo
confirmou nesta sexta-feira que pretende transmitir
a sua próxima partida
no Campeonato Carioca
através do seu canal no
YouTube. O clube vai enfrentar o Boavista na quarta-feira, no Maracanã, pela
Taça Rio, e assegura que
prepara a estrutura para
viabilizar a exibição. Entre
os participantes do Estadual, a equipe rubro-negra
é a única que não fechou
acordo com a Rede Globo
para transmissão dos seus
jogos.
“Se não houver impedimento judicial, no dia
1º de julho será dado um
passo importante para
o futebol brasileiro: pela
primeira vez, o Flamengo
irá fazer toda a produção e transmissão de uma
partida oficial de futebol

profissional em seu canal
próprio, a FlaTV”, afirmou
o Flamengo em nota oficial.
O Flamengo se ampara em Medida Provisória
número 984 editada pelo
presidente Jair Bolsonaro
que dá aos clubes mandantes a prerrogativa de
negociarem os direitos
dos seus jogos. Mas há um
impasse jurídico entre o
clube e a Rede Globo sobre
o assunto.
“É um marco para o
futebol brasileiro. Com
a MP, todos os clubes,
além de se fortalecerem,
ganhando maior poder de
negociação, poderão fazer ações como esta para
suas torcidas. Estamos
trabalhando muito para
oferecer uma transmissão
de alto nível para todos
nossos torcedores, nosso
maior patrimônio. Essa

transmissão representa a democratização do
espetáculo. Ficaremos
felizes em proporcionar
essa alegria à torcida em
um momento de tanta adversidade”, disse Gustavo
Oliveira, vice-presidente
de Comunicação e Marketing do Flamengo, nesta
sexta-feira.
O Flamengo afirma já
negociar patrocínios para
a sua transmissão e anunciou detalhes de como ela
se dará. O pré-jogo começará com duas horas de
antecedência, com o locutor Emerson Santos e os
comentaristas Alexandre
Tavares e Raul Plassmann,
goleiro campeão do mundo
pelo Flamengo.
“O mundo mudou e o
futebol precisa acompanhar as novas tecnologias
e necessidades do mercado

e do torcedor. Caso seja
aprovada no Congresso
Nacional e se converta
em lei, essa MP vai possibilitar a universalização
do acesso do consumidor
ao conteúdo futebol nas
mais diversas plataformas,
aumentando sua liberdade
de escolha. Será um enorme legado para o futebol
brasileiro”, acrescentou o
dirigente.
A Rede Globo garante
que irá tomar medidas
legais se o clube transmitir
os jogos. A questão é que
a Globo entende que a
medida não tem validade
para contratos já existentes. No caso do Carioca,
a emissora acertou com
todos os outros clubes,
exceto o Flamengo, até
2024. Por isso, os jogos do
time rubro-negro não são
transmitidos.

No Engenhão, Fluminense reestreia Fred e busca classificação antecipada
São Paulo, (AE) - Após
derrotas e vitórias nos
bastidores, o Fluminense voltará a atuar neste
domingo, após mais de
três meses sem entrar
em campo, tendo como
novidade a presença de
um dos maiores ídolos
da sua história recente
em campo. Na reestreia
do centroavante Fred, o
time vai encarar o Volta
Redonda, às 19 horas, no

Engenhão, em busca da
classificação antecipada
às semifinais da Taça
Rio, o segundo turno do
Campeonato Carioca.
O Fluminense, assim
como o Botafogo, foi uma
voz rara contra a decisão
da Federação de Futebol do
Estado do Rio de Janeiro
de retomar o Campeonato
Carioca em 18 de junho. O
clube defendia que o torneio
só reiniciasse em julho, mas

foi voto vencido, embora
tenha conseguido algumas
vitórias nos bastidores.
O clube conseguiu o
adiamento do seu jogo
com o Volta Redonda, que
foi agendado inicialmente
para a última segundafeira. Além disso, havia
anunciado que se recusaria
a atuar no Maracanã, que
tem um hospital de campanha montado em seu
complexo e teve êxito, com

a partida sendo transferida
para o Engenhão, que neste
domingo receberá dois jogos - às 11 horas, Botafogo
x Cabofriense.
O time, porém, está contrariado com a retomada
do Campeonato Carioca.
E inclusive viu o coronavírus tirar da partida o seu
principal destaque nesta
temporada, o meia Nenê,
que está infectado. Além
disso, os jogadores deram

indícios nos últimos dias
que podem fazer algum
protesto neste domingo no
Engenhão.
“O protesto em si, o
que fazer, ainda não nos
programamos. Claro que
nossa indignação é visível.
Ninguém esconde que é
cedo para voltar a jogar
futebol perante tudo que
está acontecendo”, afirmou
o volante Hudson.
Ainda assim, o confronto

com o Volta Redonda deverá ser marcante Afinal, o
jogo representará o retorno
oficial de Fred ao Fluminense. O centroavante, que
estava no Cruzeiro, ainda
não entrou em campo neste
ano. E teve a sua volta ao
clube anunciada durante o
período de paralisação de
futebol, tendo percorrido o
trecho entre Belo Horizonte
e o Rio de bicicleta para se
apresentar ao Fluminense.
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LA terra de gente trabalhadora e solidária
IESPERANÇA

UMUARAMA AGORA TEM um
novo estilo de morar e

área privativa de

27,80 à 41,85m2

quarto

cozinha

banheiro

ÁREA DE LAZER
COM MAIS DE

210

moradia on-demand

apartamentos
stúdio

vendas e informações:
44 3621-4500

44 99172-6911

R$

10.265,oo de entrada

+

R$

998,00 mensais

Av. Brasil, 4281 - Umuarama/PR
www.morenaimoveis.com.br
morenamkt@morenaimoveis.com.br
Construtora Morena
@morenaconstrutora

+

1.700 m 2

5 balões anuais
* CONDIÇÃO VÁLIDA PARA UNIDADE 705

CRECI 1765-J

apartamentos stúdio à partir de

sacada

Engenheiro responsável: Moacir Zafanelli Silva - CREA PR 122.281/D. Imagens meramente ilustrativas. Móveis, eletrônicos e objetos decorativos não fazem parte do contrato de compra e venda do imóvel. Os acabamentos serão entregues conforme memorial descritivo. As demais informações constantes neste anúncio podem ser alteradas de acordo com o
andamento do projeto executivo ou ajustes técnicos legais pertinentes. Croqui sem escala. O empreendimento encontra-se matriculado sob os nºs 34460, 34461 e 34462 do Registro de Imóveis do 2º Ofício de Umuarama.
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CHEVROL
CHEVROLET
ET
ASTRA
ADVANTAGE
09/09

Flex, completo, branco,
motor 140 CV. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.

ASTRA HATCH
ADVANTAGE

07/07, completo, prata.
R$ 21.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

OMEGA CD
2007/2008
Completo, automatico,
australiano, preto. R$35.000,00.
Fones: (44) 3622 -3292 /
99976-0563.

SPIN LTZ 1.8
14/14
Branca, automático, 07
lugares, completa. R$
55.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA SEDAN
ELEGANCE
07/08

FIATFIAT
FIAT TORO
FREEDOM 19/19
Diesel, automatica, branca,
39km R$ 102.000,00.
Fone: (44) 3622-3292/
99976-0563.

STRADA HARD
WORKING 1.4

Cinza, ﬂex, completo. R$
24.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

13/13, branca, completo.
R$ 26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

ZAFIRA
ELEGANCE
04/05

UNO
ELETRONIC 1.0
94/94

Prata, completa. R$
24.000,00. Interessados
tratar pelo telefone: (44)
3622-3292 / 99976-0563

Cinza, quatro portas, com ar
condicionado. R$ 6.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

UNO MILLE 1.0

B2

2000, cinza, 4 portas,
vidro e trava elétrica .
R$ 9.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO MILLE
ECONOMIC 1.0
2008/2008, prata. R$
14.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD
FORD
FIESTA HATCH
2003/2004
Prata. R$ 15.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

ANO

COR

COBALT 1.4 LTZ

13/14

PRATA

COMPLETO

R$ 37.900,00

CRUZE SEDAN LT

14/15

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 54.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ

15/15

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 58.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

Branco, completo, 40.000 km.
R$ 89.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 83.900,00

HONDA CIVIC LX
2000/2000

MONTANA 1.4 LS

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 32.900,00

MONTANA 1.4 LS

18/19

BRANCO

COMPLETO

R$ 42.900,00

Branco, 7 lugares. R$
120.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

ONIX 1.0 LT

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 41.900,00

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN

ONIX 1.4 LT

13/13

BRANCO

COMPLETO

R$ 33.900,00

ONIX PLUS 1.0 TURBO

19/20

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 69.900,00

PRISMA 1.4 LT

18/19

PRATA

COMPLETO

R$ 51.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY DIESEL 17/18

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 147.900,00

SPIN 1.8 ACT AT

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 57.900,00

TRACKER 1.4 LTZ TURBO

17/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 74.900,00

TRAILBLAZER LTZ 4X4

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, 7L

R$ 163.900,00

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
COROLLA XEI
10/10
Preto, completo. R$
45.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

COROLLA XEI
11/12 2.0
Prata, câmbio borboleta,
interna de led. R$ 50.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CARROS

OPCIONAIS

VALOR

COROLLA XEI
2019

Prata, câmbio mecânico.
R$ 15.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SW4 13/13

GOL 1.6 99/2000
Verde, 4 portas, completo.
R$ 14.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622 -3292 / 99976-0563.

PARATI 1.6
2006/2006
Completa, preta. R$
18.000.00.Interessados
tratar pelo telefones: (44) 9
9977-2696 / 9 9901-1509.

PARATI 1.6
2009/2010
Direção hidraulica, branca,
4 portas. R$ 21.000.00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 9 9977-2696
/ 9 9901-1509.

MOTOS
MOTOS
BIZ +125 2010
Vermelha. R$ 6.300,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, contendo
ótima localização! Rua
Luiz Gavassi, n° 2216,
Jardim Porto Seguro,
Umuarama-PR.( em frente
ao Residencial Dubai )
Contendo 1 suíte, 2 quartos,
Sala, Cozinha planejada, 1
banheiro social, lavanderia,
Edícula/espaço gourmet com
churrasqueira e Garagem
Coberta para 02 carros. Valor
R$ 260.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda localizada
Avenida Olinda, n° 2806,
Condomínio Royal Residence,
Umuarama/PR. A residência
contem 100m² de área
construída, 196.35m²
de área total, sendo 2
quartos, sala de estar,
sala de jantar, cozinha
planejada, 2 banheiros

sociais, garagem e área
gourmet com piscina. Valor
285.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Excelente residência localizada
no condomínio fechado
Paysage Essenza, próximo
ao Palladium Shopping de
Umuarama/PR. Contendo
ótimo padrão de acabamento,
possuindo 148m² de área
construída, sendo 3 suítes,
sala com pé direito duplo,
cozinha, lavado, área de
serviço e garagem para
2 carros, o condomínio
é composto por piscina,
quadras poliesportivas,
brinquedoteca, academia de
ginástica, churrasqueiras,

salão de festas, portaria
24 horas, e muito espaço
ao ar livre! Valor R$
680.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
165m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala
com pé direito duplo,
lavabo, copa, área de
serviço, churrasqueira,
moveis planejados, ar
condicionado em todos os
quartos e Garagem Coberta
para 02 carros. Valor R$
800.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
155m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala com
pé direito duplo, lavabo,
copa, área de serviço,
churrasqueira, garagem
coberta para 02 carros,
moveis planejados e
Aquecedor solar em todos
os pontos d’água. Valor R$
710.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado à venda, contendo
ótima localização! Rua
Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366,
Zona I, Umuarama-PR.
Contendo 247.95m² de área
construída, sendo 1 suíte
máster, 2 Suítes, 1 quarto,
Sala, Cozinha, 1 banheiro
social, lavabo, lavanderia,

edícula, garagem coberta e
1 sala comercial. Valor R$
1.200.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

APARTAME
APARTAMENTOS
NTOS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Excelente apartamento
localizado na Avenida
Maringá, n° 1103, Edifício
Residencial Orion, Umuarama/
PR. Contendo área total
de 300 m², possuindo 03
suítes sendo uma máster,
hall de entrada, sala de
jantar, sala de estar,
varanda gourmet com
churrasqueira, banheiro
social, cozinha, área de
serviço, copa e 03 vagas
de garagens. O condomínio
possui: 02 piscinas, sauna,
cinema, 01 salão de festa
grande integrado com a
piscina, 01 salão de festa
pequeno, brinquedoteca
e academia. Valor R$
990.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

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!

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Apartamento à venda
localizada Rua Arapongas,
n° 4.411, Zona I, Umuarama/
PR. Contendo 51.80m² de
área privativa, sendo 2
quartos, banheiro social,
sala, cozinha e 1 vaga de
garagem. Valor 169.000,00.
Gostaria de visitar o imóvel?
Fale com um de nossos
corretores! (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210

LOTES
LOTES
RURAIS
RURAIS
VENDE-SE
CHACARA
C/ 8.000 metros, cabeceira
com 323 depois de Lovat.
Faz troca em residencia.
Fone: (44) 99907-0104

ALUGA-SE. Sala comercial
ALUGA-SE. Sala comercial n. 5
da Galeria Bonaparte, com área
total de 34,07 metros quadrados,
situado na Rua Desembargador
Munhoz de Mello n.º 3694, a 50
metros do Fórum, com uma vaga
de garagem, sem condomínio. Valor: R$ 800,00. Maiores informações: 3624-1412.

Umuarama Ilustrado

Classificados
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B3

PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991
Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR

Edifício Tom Jobim, contendo 243m² de área total,
153m² de área privativa, sendo 1 suíte, 2 quartos, 1 banheiro social, 2 salas, área de serviço,
dispensa, churrasqueira, mobiliado e 2 vagas de
garagem. Localizado na Avenida Brasil, n° 4547,
Zona I, Umuarama/PR. R$ 760.000,00.
Condomínio Residencial Solar das Palmeiras ,
contendo 119m² de área total, 84m² de área privativa, sendo 1 suíte com closet e moveis planejados ,
1 quarto, 1 banheiro social, 1 sala, área de serviço,
cozinha com bancada e moveis planejados e 1
vaga de garagem . Localizado na Rua José Dias
Lopes, n° 4504, apto n° 1002, Jardim Aratimbó,
Umuarama/PR. R$ 365.000,00
Residencial Cecilia Meireles, contendo 76.31m²
de área total, 65.66m² de área privativa sendo
03 quartos, 1 banheiro social, 2 salas, área de
serviço, cozinha e 1 vaga de garagem. Localizado
na Rua Santa Catarina, n° 3741, Jardim dos Príncipes, Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis
planejados ficaram na residência e todos os quartos com
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 690.000,00.
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, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00
Residência de Alvenaria com área construída de 163.45m²
área total do terreno 259.80 m² sendo (8.66x30.00), contendo uma ampliação residencial de alvenaria com área
de 43,32m². Localizada na Rua Montes Claros, n° 4022,
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 390.000,00.
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920.
Valor: R$ 380.000,00

www.abdonecabreli.com.br

Sobrado contendo 247.95m² de área construída,
possuindo 1 suíte máster, 2 suítes, 1 quarto, lavabo,
sala, cozinha, lavanderia, edícula, sala comercial e
garagem. Localizado na Rua Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366, Zona I, Umuarama/PR. Valor
R$ 1.200.000,00.
Sobrado em 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.

Chácara com área total de 21.700 m² ótimo topografia,
contém uma casa de madeira com aproximadamente 80
m², toda em pastagem, com cerca nova e arame liso,
água fornecida pela Sanepar, localizada a 3.000 metros
do centro de Umuarama, localizada na Estrada Jurupoca,
Umuarama- PR. Valor R$ 320.000,00
Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar,
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro
com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem. Localizada
no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima chácara
Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada
e eletricidade própria, pastagem reformada em março
deste ano, possuindo pomar jovem com grande variedade
de frutas, contendo uma residência de alvenaria/laje de
100m², localizada na estrada 215 Serra dos Dourados,
Umuarama/PR. R$ 350.000,00.
Paysage Essenza
Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², possuindo uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, sala,
pé direito duplo, garagem para dois carros, acabamento de
alto padrão. O condomínio clube conta com completa infraestrutura, segurança 24h, área murada, portão eletrônico,
portaria com dois acessos e duas saídas, piscina adulta e
infantil, academia com vestiário, 2 churrasqueiras, salão de
festas com churrasqueira, brinquedoteca, playgroud, sala
de jogos, paisagismo planejado, quadra de tênis, quadra de
esportes, campo de futebol society e praça. Localizado ao
lado do Shopping de Umuarama. Valor Sob Consulta.

Jardim San Pietro
É “Um sonho para chamar de seu”, localizado no Jardim
São Cristóvão, residências a serem construídas a partir
de 50m², sendo um projeto que reúne conforto e infraestrutura completa, casas que se enquadram no programa
Minha Casa Minha Vida, com parcelas que cabem no
seu bolso, próximo a escolas, mercados, lanchonetes e
farmácias! Casas A partir de R$ 140.000,00.     
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 900.000,00 - PROX. Á JUSTIÇA FEDERAL – EDIF. RES. PALLADIUM –
COBERTURA/DUPLEX – R. JOSE TEIXEIRA D’VILLA, 3797 - ZONA 01 - Àt.
309,60m² e À. Priv. 208,03 m² - Pavimento inferior: 02 suítes( uma master com
hidromassagem e closet), escritório, sala estar/jantar, bwc, cozinha e lavanderia
c/moveis planejados; Pavimento superior: Ampla área Gourmet c/churrasqueira,
acesso privativo pelo elevador, bwc, suíte e terraço com piscina exclusiva. Conta também com 2 vagas de garagens e deposito/despensa no térreo do edifício.
Obs* Estuda-se proposta com pagamento em gado, área rural ou imóvel urbano
em Maringá de igual ou menor valor. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353 (OI)
ou digite cód. 1134 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 350.000,00 - PROX. LAGO ARATIMBÓ – ED. CORDOBA - APTO 3º ANDAR – R. ILHAS GREGAS, 7040, JD MEDITERRÂNEO - À.Tot 143,00 m² e
À. Priv. 96,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Sacada C/Churrasq., 02
Garag. lado a lado – Cond. c/piscina, salão de festas, Playground – completa
área de lazer. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 1149 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 260.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI
ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92
m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1115 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 242.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – ZONA 01 – ED.
RES. ATLANTICO – AV. AMAPÁ, 2730 – 4º ANDAR C/ ELEVADOR – À. Priv.
64,15 m²; 03 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1129 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 230.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 03 – ED. RESIDENCIAL
GREEN PARK – AV. LONDRINA, 3380 –À. Priv. 76,51 m²; Imóvel semi mobiliado suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-5555
ou digite cód. 1126 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV.
R.GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m²
- 3 quartos c/armários e cabeceira/painel p/cama, sala estar/jantar, cozinha planejada, lavanderia, bwc c/armário e box, garagem coberta. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 972 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R.
SARANDI, 4266 – ZONA 03 - À.Tot. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 02 Quart.
Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 983 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE – AV. LONDRINA, 3340 – ZONA 02 - À.Tot. 69,00 m² e À. Priv. 58,57
m² - 03 Quart. Sala/estar/jantar, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 225 em www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 1.380.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – RUA GOIAS Nº5003 – ZONA 02
– Hall de entrada, escritório, suíte, 02 quartos, sala, sala de jantar, cozinha
com armários planejados, bwc social, espaço gourmet com churrasqueira,
sauna, dependência de empregada, despensa e lavanderia, garagem para
vários veículos, área livre de aproximadamente 300 m² podendo ser construído
piscina. Imóvel com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato. +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9995-2111 ou digite o cód. 1143 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. AMAMBAI, 3187 – ZONA
1-A – suíte, 02 quartos, sala estar/copa, cozinha, Bwc soc., A. Ser., despensa, garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1161
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS, 2122
– JARDIM BELVEDERE – suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A.
Ser., garagem e área gourmet com churrasqueira + Detalhes – (44)30565555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1142 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 480.000,00 – PROX. AO SESC/SENAC – RUA MARISTELA - 2844 – ZONA
IV - À. Ter. 270,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala,
coz. c/ armário, bwc social, lav., espaço gourmet e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1154 em www.aldemirimoveis.
com.br

Parque Residencial Montreal
Está localizado próximo a fabrica de sorvetes Guri, o acesso
está sendo duplicado valorizando toda a região, casas a serem
construídas a partir de 50m² em terrenos que possibilidade
de ampliação e se enquadrando no programa Minha Casa
Minha Vida, a entrada podewww.ILUSTRADO.com.br
ser parcela. A primeira fase foi um
sucesso de vendas! Já foram construídas mais de 60 casas,
estamos na segunda fase! Aproveite essa oportunidade!

R$ 450.000,00 – 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$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 – JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82 m² - Suíte, 02 qtos, sala
, cozinha c/ armários planejados , bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 340.000,00 – PROXIMO AO NOVO SHOPPING, 1165 – PARQUE ALTO DA
PARANÁ- À. Ter. Aprox. 280m², À. Constr. Aprox. 180,00 m² - Alv/Laje – Edif. em alv.
Com varanda, espaço gourmet com churrasq., coz., 2 Bwc, sala e 1 quarto. + Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07 DE SETEMBRO – R. GERALDO OLMEDO, 4039 – JD CIMA - 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$ 220.000,00 – PROX. PARQUE EXPOSIÇÕES - R. EDEMIR PEDRO ZULIANELLI, 3831 – JD TOKIO - Alv/Laje – em fase ﬁnal de construção, suíte,
02 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou
digite cód. 1084 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 210.000,00 – PRÓX. GARAGEM DA PREFEITURA – COND. RECANTO DA
SERRA - 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

Jardim Yoshii
Possui uma localização privilegiada de alta valorização
a poucos minutos do centro da cidade, casas a construir
a partir de 80m² com a oportunidade de escolher o
DOMINGO podendo
E SEGUNDA-FEIRA,
16 e 17 de Fevereiro de 2020
projeto de acordoUMUARAMA,
com a sua necessidade,
ser
financiamento bancário ou em até 36 meses direto com
a construtora.

TERRENOS

TERRENOS
R$
265.000,00
–
PROX.
LATICÍNIO
SÃO
LEOPOLDO/COCAMAR,
AV.
MARGINAL
,
S/N
- ROD PR 482 - Área 1.733,63m² (frente 17,76 m² fundo 87,10m²) Terreno Comercial as margens da rodovia BR 482, ideal para instalação de comercio ou indústria,
sendo, Topograﬁa plana, com ótima visibilidade. + Detalhes: Plantão (44)9 9.99952111 ou digite o cód. 1151 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 110.000,00 – PROX. IGREJA CATEDRAL DO DIVINO ESPIRITO SANTO - R.
PAUL TERCY HARRIS, s/n° – ZONA 07 - Área residencial tranquila, de fácil
acesso muito próxima ao centro, Topograﬁa plana e sem demais benfeitorias Dimensões de 8,75 m x 30,00 m.+ Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1100 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 90.000,00 – PROX. PRAÇA DO XETAS – R. BARARUBA, s/
n° – JD TROPICAL - Ótima localização, região central de Umuarama.
Próximo a Bancos, Supermercados, igrejas, escolas, universidade e Farmácias; Imóvel sem benfeitoria, topograﬁa plana pronta para construir.
ESTUDA-SE PROPOSTA C/ VEÍCULO EM PARTE DO PAGAMENTO!+ Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1140 em www.aldemirimoveis.com.
br

LOCAÇÃO
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$ 185.000,00 – PROX. IGREJA CONGREGAÇÃO CRISTÃ – R. SALVADOR
RODRIGUES DOS SANTOS, 1102 – JD. IPÊ - À. Ter. 150,27 m², À. Constr. Aprox.
74,00 m² - Suíte, 02 qts, Sala, Coz., Bwc soc., área de serviço e garagem. + Detalhes:
Plantão (44)3056-5555 ou digite o cód. 1117 em www.aldemirimoveis.com.br

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

R$ 170.000,00 – PRÓXIMO A PRAÇA DOS XETAS – R. JOSE PEREIRADA SILVA, 3611 – JD DAS GARÇAS II - À. Ter. Aprox. 126,00 m², À. Constr. Aprox. 62,00
m² - Alv/Laje – 03 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e garagem descoberta +
Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód. 1054 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR DAS
PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES – À. Total.
126,00m². Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz planejada., A.
serviço, Bwc soc. e 02 vagas de garagem. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 460,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1092 em
nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 150.000,00 – 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
R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO COLÉGIO GLOBAL – R. PARANAGUÁ, 1595
– JD CANADA – À. Ter. 210,00 e À. Constr. 99,50 m² - Imóvel com residência
de aprx 99,50 m² de construção para reforma ou desmanche. + Detalhes: (44)9
9995-2111 ou digite cód. 1110 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO LAGO ARATIMBÓ – R. SANTO GUERRER,
1742 – PARQUE BANDEIRANTES – À. Ter. 128,47 e À. Constr. 69,32 m² Imóvel contendo, 02 quartos, sala, coz., lav., bwc, varanda e garagem + Detalhes:
(44)9 9995-2111 ou digite cód. 1167 em www. aldemirimoveis.com.br
SOBRADO

SOBRADOS

R$ 2.300.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. MARABÁ, 3325 – ZONA 01
- Const. Aprox. 314,50 m², Ter. Aprox. 380,00 - Sobrado de 3 pavimentos c/ ampla área
de lazer, 1º Pvto: Sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, quarto, bwc social, adega;
2º Pvto: Quarto, suíte master com closet e banheira, bwc social, sala e escritório.
3º Pvto: Amplo espaço gourmet com churrasqueira, hidromassagem, bwc social,
sauna e sacada estendida. Ainda com amplo quintal, com edícula, despensa e
garagem para vários veículos + Detalhes – plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1088 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.320.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL ROSSAFA – RUA SANTA CATARINA,
3849– JD DOS PRINCIPES - À. Ter. 450m², À. Constr. Aprox. 333,67 m² ; Térreo: Hall de entrada, escritório, sala, lavabo, jardim, sala de jantar, coz. c/ armários
planejados, dep. Empregada, desp., lav., amplo espaço gourmet com lavabo,
churrasq, piscina, garagem p/ 3 veículos. Superior: 02 suítes c/ sacada, sendo
uma com closet, quarto com vista p/ piscina e bwc social; sobrado alto padrão,
reformado com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato, esquadrias
em alumínio.+ Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1093
em www.aldemirimoveis.com.br

APARTAMENTOS

R$ 900,00 - PROX. LAGO ARATIMBO – JD MEDITERRANEO – ED. CORDOBA
- R. ILHAS GREGAS, 7040 – À. Total 143,00 m²À. Priv. 96,00 m²; suíte, 02 qts,
sala, coz., A. serv., Bwc soc. e 02 vagas de garagem (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00
– Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód.
1103 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 830,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI ROMA
- R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92 m²; suíte, 02
qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 290,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 1096 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 750,00 - PROX. A UNIPAR CAMPUS 3 – ED. NOVO HORIZONTE – AVENIDA LONDRINA, 3340– ZONA 02 – À. Priv. Aprox. 66,74 m² - 3 qtos, Sala, cozinha
c/ móveis planj, 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. 504 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
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$ 500,00 – PROX. AO CORREIO - ED. CANADÁ – R. MINISTRO OLIVEIRA
SALAZAR, 4731 – À. Tot. 58,06 m² À. Priv. 43,71 m² - Quarto, sala, cozinha com
armários, bwc social e área de serviço- (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1029 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 460,00 – PROX. UEM - ED. RES. BELAVIDA– AV. JUNQUEIRA FRENRE,
1113 – Apto 3º ANDAR À. Priv. 50,00 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,
Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1017 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 420,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL SERRANO BRUNO, 2300 –À. Priv. 52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,
Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 811 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

B5

RESIDÊNCIAS

R$ 5.000,00 – PROX. MERCADO CIDADE CANÇÃO NOVO – AVENIDA ANGELO
MOREIRA DA FONSECA – ZONA 1-A – PVTO TÉRREO: hall de entrada, 04 salas,
copa, cozinha, lavabo, 02 vagas de garagem; PVTO SUPERIOR: 03 suítes sendo
uma com closet e banheira, quarto, bwc., sala;
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1152 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.950,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – AV. RIO
GRANDE DO SUL Nº2772 –CONDOMÍNIO ECOVILLE – Suíte, 02 quartos, sala
com pé direito duplo, cozinha gourmet com churrasqueira, área serviço, garagem
para 02 veículos. Imóvel de alto padrão, com acabamentos de primeira linha, pisos
em porcelanato e esquadrias em alumínio
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1146 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.300,00 – PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHIGAWA, S/N –
ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com closet, sala, cozinha c/ churrasqueira,
Bwc soc., A. Ser., garagem, lavanderia fechada + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1132 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 2.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS,2130 –
JARDIM BELVEDERE –suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A. Ser.,
garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1133 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.500,00 – PROX. A PRAÇA TAMOYO – R. BARARUBA, 2649 – ZONA 06
- Suíte, 02 quartos, sala, cozinha com armários planejados, bwc social, área de
serviço, garagem p/ 02 veículos, ainda com espaço gourmet com churrasqueira e
despensa, imóvel com cerca elétrica e portão eletrônico. + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1139 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 1.350,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA,
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A.
Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1120
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA,
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1119 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA CUNHA, 1989
– PQ SAN REMO - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1083 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 – AV. PARANÁ EM FRENTE AO Nº 654 – CENTRO – EM XAMBRE/
PR – Ter. 90,00 m², Const. 65,00 m² - 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A.
serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1059 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES
COMERCIAIS
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS
R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL– AV. CELSOGARCIA CID, 3656 - ZONA 01 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 m² - Salão
comercial com 300,00 m² e 80,00 m² de mezanino, com espaço para escritório e
estacionamento próprio. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1094 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.500,00 - PROX. Á PRAÇA DO JAPÃO – SALA COMERCIAL– R. ANTONIO
MORAIS DE BARROS, 4810 - ZONA 02 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 m²
- TÉRREO: Hall de entrada com lavabo; 1º PVTO: 02 salas e cozinha; 2º PVTO: 02
salas, sala de reunião e lavabo; Sub-solo: Garagem para aprx. 05 veículos, desp.,
lavabo e esp. Gourmet com churrasq;. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1095 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 950,00 - PROX. A PREFEITURA – ED. PIEMONT 2 - SALA COMERCIAL
TERREA – R. DESEMBARGADOR LAURO LOPES, 3663, ZONA 01 – À. priv.
Aprox. 42,84 m² - Recepção, 02 salas, cozinha e Bwc e mezanino + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 422 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
KITNET

KITNET

R$ 480,00 – PROX. PRAÇA TAMOYO - R. BARARUBA, 3546 - JD. TROPICAL –À. Tot. Aprox. 30,00 m² - Quarto, cozinha, bwc e lavanderia + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1145 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
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Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE brasilandia do sul

Estado do Paraná
DECRETO Nº 064/2020
Dispõe sobre a regulamentação em Regime Especial das ações pedagógicas remotas, diferenciadas, para a
reorganização e cumprimento do Calendário Escolar do ano letivo de 2020 no âmbito da rede Municipal de Ensino de
Brasilândia do Sul, em decorrência da pandemia causada pelo Corona vírus – Sars-CoV-2 – COVID-19.
CONSIDERANDO, a Deliberação CEE/CP nº.02/2020 do Conselho Pleno, do Conselho Estadual de Educação
do Paraná;
D E C R ETA
Art. 1º As aulas NÃO PRESENCIAS, para a Educação Infantil (4 e 5 anos), tiveram seu início retroativo a data de
autorização da Deliberação nº.02/2020, em 01/06/2020 e perdurarão por tempo indeterminado, ou até que o Governo
Estadual emite novo Decreto autorizando o retorno às aulas presenciais.
Parágrafo único. Para a Educação Infantil (0 a 3 anos), as instituições de ensino deverão ofertar materiais orientadores
às famílias, com vistas a realização de atividades interacionais e lúdicas na perspectiva do desenvolvimento e
fortalecimento das dimensões afetiva e sócio emocional.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”, aos 26 de Junho de 2020.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL
Estado do Paraná- CNPJ 95.640.520.0001-75
Av. Adão Arcangelo Dal Bem, 882 – Telefone 0XX-44-3654-1235 – Fax 0XX-44-3654-1209
E-mail – licitacao@brasilandiadosul.pr.gov.br

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL DE PREGÃO Nº 023/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2020
Processo Licitatório: Pregão Presencial N. 023/2020
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRASILANDIA DO SUL, com sede administrativa na
Avenida Adão Arcângelo Dal Bem, 882, na cidade de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, inscrito
no CNPJ/MF sob n.º 95.640.520/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
Sr. MARCIO JULIANO MARCOLINO, brasileiro, casado, agente político, portador da Cédula de
Identidade Civil RG n.º 7.179.380-0 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 019.237.059-62, residente e
domiciliado a Rua Antônio Barros de Souza, 468 na cidade de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná
doravante denominada CONTRATANTE.
DETENTORA:
* F G DE OLIVEIRA LTDA., situada na Rua Visconde do Rio Branco, 2936, Centro, na cidade de
Cascavel-PR, - CNPJ 36.046.750/0001-41, neste ato representado por seu representante legal, FABIO
GARCIA DE OLIVEIRA, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 8.504.681-0-SSP/PR, inscrito
(a) no CPF/MF sob n.º 062.797.549-60, residente e domiciliado (a) à Rua Clóvis Bevilaqua, 169, São
Cristóvão, na cidade de Cascavel-PR;
* GUSTAVO GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS - ME, situada na Av. Adão Arcângelo Dal Bem, 1114,
na cidade de Brasilândia do Sul-PR, - CNPJ 28.462.989/0001-74, neste ato representado por seu
representante legal, GUSTAVO GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS, portador (a) da cédula de
identidade civil RG n.º 9.537.925-7-SSP/PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 074.960.069-12, residente e
domiciliado (a) à Av. Brasil, 1085, na cidade de Brasilândia do Sul - PR;
* J M DE SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS ME, situada na Rua 9 de Julho, 219, na cidade de Assis
Chateaubriand-PR, - CNPJ 22.932.358/0001-95, neste ato representado por seu representante legal,
ELEANDRO PAULA DE SOUZA, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 57493909-SSP/PR,
inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 999.066.949-04, residente e domiciliado (a) à Rua 9 de Julho, 219, na
cidade de Assis Chateaubriand-PR;
* S.M.K DOS SANTOS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA., situada na Rua Nilza Geni Trevisan Dal Bem, 752,
na cidade de Brasilândia do Sul-PR, - CNPJ 07.584.359/0001-00, neste ato representado por seu
representante legal, MARCELO GOMES DOS SANTOS, portador (a) da cédula de identidade civil RG
n.º 6.373.226-5-SSP/PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 018.577.499-79, residente e domiciliado (a) à
Rua Cabo Umbelino do Nascimento, 742, na cidade de Brasilândia do Sul – PR.
Doravante denominadas DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA(S) PARA FORNECER PRODUTOS DE HIGIENE A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DAS
SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, de acordo com as
especificações contidas no Anexo III, conforme segue:

* F G DE OLIVEIRA LTDA.:
Item
2

3

4

Código
14714

Descrição
Unidade
Quant.
Valor Unit. R$
Valor Total R$
Cotonete, hastes de Unid
50,00
R$ 2,600000
130,00
plástico
e
pontas
revestido de algodão,
cx com, no mínimo, 75
unid.
14715
Creme dental com fluor, Unid
250,00
R$ 2,700000
675,00
tubo com,Dal
noBem,
mínimo,
Av. Adão Arcangelo
882 – Telefone 0XX-44-3654-1235 – Fax 0XX-44-3654-1209
90gr.
E-mail – licitacao@brasilandiadosul.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL
Estado do Paraná- CNPJ 95.640.520.0001-75
FREE

Creme para pentear Unid
100,00
R$ 8,900000
infantil, com, no mínimo,
300 ml
5
14717
Escova
Dental
com Unid
200,00
R$ 3,800000
cerdas macias
10
14725
Hidratante
corporal Frasco
50,00
R$ 18,000000
infantil 200 ml
12
14727
Lenço Umedecido, com, Unid
300,00
R$ 4,500000
no mínimo, 64 unid.
16
14731
Pomada para assadura Unid
100,00
R$ 7,500000
mín. 45g.
17
14732
Protetor solar com, no Unid
250,00
R$ 18,900000
mínimo, 200 ml FPS 60
21
14736
Shampoo Infantil para Unid
50,00
R$ 11,300000
piolhos com, no mínimo,
100 ML (Deutametrina)
Valor do Contrato: 10.745,00 (dez mil, setecentos e quarenta e cinco reais)

14716

* GUSTAVO GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS - ME:
Item
6

Descrição
Unidade
Quant.
Valor Unit. R$
Fralda
Descartável, PCT
100,00
R$ 39,500000
TAM. P com, no mínimo,
100 Unid.
14
14729
Pente de Cabelo em Unid
50,00
R$ 6,500000
Plastico com cabo
Valor do Contrato: 4.275,00 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais)

Código
14721

* J M DE SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS ME:
Item
7

Marca/Espec.
BELLA CONTO

Código
14722

Descrição
Unidade
Quant.
Valor Unit. R$
Fralda
Descartável, PCT
100,00
R$ 38,800000
TAM.
M
com,
no
mínimo, 90 Unid.
9
14724
Fralda
Descartável, PCT
150,00
R$ 37,900000
TAM. XG com, no
mínimo, 70 Unid.
22
14737
Talco infantil, frasco Unid
200,00
R$ 11,550000
com, no mínimo, 160gr.
23
14738
Toalha de rosto UNID. c/ Unid
300,00
R$ 7,890000
40x60 cm.
24
14739
Toalha de Banho em Unid
100,00
R$ 21,350000
algodão,
mínimo
1,30x60 cm
Valor do Contrato: 16.377,00 (dezesseis mil, trezentos e setenta e sete reais)

890,00

TRALA-LA

760,00

CONDOR

900,00

KAMICH

1.350,00

TURMA ANJINHO

750,00

BABY MED

4.725,00

SUNDAY

565,00

DELTRA-METRINA

Valor Total R$
3.950,00

Marca/Espec.
BOM BEBE

325,00

DRAMA

Valor Total R$
3.880,00

Marca/Espec.
LE BABY

5.685,00

LE BABY

2.310,00

TRA LA L A

2.367,00

FLABOM

2.135,00

FLABOM

* S.M.K DOS SANTOS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.:
Item
1
8
11
13

15

18

Código
14713

Descrição
Unidade
Quant.
Valor Unit. R$
Valor Total R$
Condicionador
infantil Unid
300,00
R$ 11,300000
3.390,00
para
cabelo, frasco
com, no mínimo, 480 ml
14723
Fralda Descartável, TAM. PCT
150,00
R$ 38,800000
5.820,00
G com, no mínimo, 80
Unid.
14726
Lençol para colchão Unid
50,00
R$ 21,000000
1.050,00
infantil com elástico,
medidas 130x60 cm
16258
Papel higiênico folha PCT
100,00
R$ 3,200000
320,00
dupla, Neutro, emb. de
04 rolos com 30 m NEUTRO
Av. AdãoPente
Arcangelo
Bem,
882 – Telefone
0XX-44-3654-1235
– 1,980000
Fax 0XX-44-3654-1209
14730
Fino Dal
(Para
retirar
Unid
50,00
R$
99,00
Piolho)
E-mail – licitacao@brasilandiadosul.pr.gov.br

Sabonete Infantil, com Unid
1.500,00 R$ 1,700000
no mínimo 75 gr
19
14734
Sabonete Liquido - com, Unid
50,00
R$ 8,900000
no mínimo, 700ml
20
14735
Shampoo Infantil Frasco Unid
500,00
R$ 9,300000
com, no mínimo, 480 ml
Valor do Contrato: 18.324,00 (dezoito mil, trezentos e vinte e quatro reais)

PREFEITURA MUNICIPAL DE cafezal do sul

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO Nº. 02 ao CONTRATO
Nº. 68/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Cafezal do Sul e a empresa: BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA
I – CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede a Av. Ítalo Orcelli, 604, inscrita no CNPJ sob o n.º 95.640.652/0001-05, doravante denominada
CONTRATANTE e a empresa BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA , CNPJ: 08.680.158/0001-61 com sede a
Avenida Goiás, 431, sala 21 e 22, na cidade de Cianorte – PR. Denominada CONTRATADA.
II – REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Senhor Prefeito Municipal, Sr. MARIO JUNIO KAZUO
DA SILVA, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado á Rua João Antonio Mendes nº 491, Conjunto
Habitacional Mão Amiga, nesta Cidade de Cafezal do Sul-PR, portador do RG sob nº 7.154.290-4 SSP/PR e CPF
sob nº 004.695.479-10 e a CONTRATADA o Srº. MARCELO GONÇALVES DIAS, residente e domiciliado à Rua
Sorocaba, 319, Zona 03- CEP: 87209-042 na cidade de Cianorte - PR, portador do RG n.º 7.731.932-8 SSP/PR e
CPF. 037.950.069-88.
III – DA AUTORIZAÇÃO: O presente Termo Aditivo é celebrado em decorrência da autorização do Senhor Prefeito
Municipal, e necessidade justificada em razão de fato superveniente, sendo que este termo passa a fazer parte
integrante e complementar do Contrato original, como se nele estivesse contido Processo Administrativo n.º 47/2018,
Pregão Presencial nº 23/2018.
IV – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei Federal
no. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
– Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
- passando a ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO”
-Fica prorrogado por 12 meses o respectivo contrato, sendo de 02 de julho de 2020 a 02 de julho de 2021,
com acréscimo de 20% do valor contratual de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Passando a ter a seguinte redação:
Referente ao seguinte item:
Item
Tipo dos Resíduos
Qtdade
Preço unit.
Preço total
1
Coleta de Residuos do grupo “A” “B” e “E” , coleta deverá ser feita semanalmente
12
R$
1.800,00
R$ 21.600,00
TOTAL
R$ 21.600,00
Pois a necessidade é continuada.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 – O presente Termo Aditivo entra em vigor na data da assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1 – Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer
parte integrante do referido instrumento contratual.
3.2 – E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram
lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.
Cafezal do Sul, 25 de junho de 2020
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal – Contratante
BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA
MARCELO GONÇALVES DIAS
Testemunhas:
GLICÉRIO DIAS DE ARAÚJO
CLODOALDO TAKAITI AMORIM
CPF: 395.665.289-49
CPF: 562.792.321-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
D E C R E T O Nº 255/2020
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
Considerando a comunicação da decisão do Processo Administrativo nº 01/2020, encaminhada pela Comissão
Processante,
D E C R E T A:
Art. 1º - Exonerar em cumprimento da determinação do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2020, a contar do
dia 22 de junho de 2020, a servidora RUTH DOS SANTOS, CPF. nº 022.082.909-84, ocupante do cargo de Secretária
Administrativa, lotada junto a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor, a partir da data de sua publicação.
Cruzeiro do Oeste, 24 de junho de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE CRUZEIRO DO OESTE
Avenida Guaíra, 2140- Fone: (44) 3676-3422 - CEP 87400-000
CRUZEIRO DO OESTE - PARANÁ
RESOLUÇÃO Nº. 001/20 - CMDCA, DE 26 de JUNHO DE 2020.
Estado do Paraná
Cruzeiro do Oeste
Resolução Nº 001/20 de 26 DE JUNHO de 2020.
SÚMULA: Dispõe sobre a convocação da 1 ª suplente da Eleição do Conselho Tutelar realizada na data de 06 de
outubro de 2019.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, que lhe confere a
Lei Municipal Nº 005/2006, considerando a primeira apresentação online 001/20 - CMDCA através do aplicativo de
mensagem.
RESOLVE:
Art. 1º - Convocar a 1ª (primeira) suplente do Conselho Tutelar conforme Resolução nº 012/2019 com posse em janeiro
de 2020, Priscila Moura Ferreira de Souza, que tem o prazo de (03) três dias úteis a contar da data de publicação
desta, para apresentar-se perante este conselho, para exercer a função de conselheira no período de 04 de julho a 04
de outubro de 2020, podendo ser prorrogada, tendo em vista a substituição do Conselheiro Tutelar Vinicius Gobo dos
Santos, em virtude do mesmo concorrer ao cargo eletivo vereador.
Parágrafo Único: O não comparecimento desta no prazo determinado acima implicará na convocação dos próximos
suplentes.
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Ângela Maria de Carvalho Ribeiro
Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA
CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE CRUZEIRO DO OESTE
Avenida Guaíra, 2140- Fone: (44) 3676-3422 - CEP 87400-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE cafezal do sul

Estado do Paraná
DECRETO Nº 148/2020, DE 26 DE JUNHO DE 2020
SÚMULA: ADJUDICA E HOMOLOGA O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2020 – TOMADA DE
PREÇO Nº 04/2020.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, constituída
pelo Decreto nº 004/2020, de 21 de janeiro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º - Fica adjudicado o objeto em favor da empresa: M.V.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, o resultado
do Processo Licitatório nº 48/2020 – Tomada de Preço nº 04/2020.
Art. 2º - Fica Homologado em favor da empresa: M.V.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, vencedora do
certame, perfazendo um montante de R$ 336.841,20 (trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e
vinte centavos), o resultado do Processo Licitatório nº 48/2020 – Tomada de Preço nº 04/2020, que tem como objeto
a contratação de empresa para a implantação de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Cafezal do Sul,
conforme Convenio FUNASA nº 393/2016, Convenio nº 839331/2016, processo nº 25220.001973/2019-11,celebrados
entre FUNASA – Fundação Nacional de Saúde e o Município de Cafezal do Sul.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de junho de 2020.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CRUZEIRO DO OESTE - PARANÁ
RESOLUÇÃO Nº. 001/20 - CMDCA, DE 26 de JUNHO DE 2020.
Estado do Paraná
Cruzeiro do Oeste
Resolução Nº 001/20 de 26 DE JUNHO de 2020.
SÚMULA: Dispõe sobre a convocação da 1 ª suplente da Eleição do Conselho Tutelar realizada na data de 06 de
outubro de 2019.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, que lhe confere a
Lei Municipal Nº 005/2006, considerando a primeira apresentação online 001/20 - CMDCA através do aplicativo de
mensagem.
RESOLVE:
Art. 1º - Convocar a 1ª (primeira) suplente do Conselho Tutelar conforme Resolução nº 012/2019 com posse em janeiro
de 2020, Priscila Moura Ferreira de Souza, que tem o prazo de (03) três dias úteis a contar da data de publicação
desta, para apresentar-se perante este conselho, para exercer a função de conselheira no período de 04 de julho a 04
de outubro de 2020, podendo ser prorrogada, tendo em vista a substituição do Conselheiro Tutelar Vinicius Gobo dos
Santos, em virtude do mesmo concorrer ao cargo eletivo vereador.
Parágrafo Único: O não comparecimento desta no prazo determinado acima implicará na convocação dos próximos
suplentes.
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Ângela Maria de Carvalho Ribeiro
Presidente do CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE cafezal do sul

Estado do Paraná
DECRETO Nº 149/2020, DE 26 DE JUNHO DE 2020
SÚMULA: ADJUDICA E HOMOLOGA O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2020 – PREGÃO Nº
24/2020.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de cafezal do sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, e CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
003/2020, de 21 de janeiro de 2020,						
DECRETA:
Art. 1º - Fica Adjudicado em favor da empresa: PRÓ AGRÍCOLA IPORÃ LTDA, o resultado do Processo Licitatório nº
60/2020 – Pregão nº 24/2020.
Art. 2º - Fica Homologado em favor da empresa: PRÓ AGRÍCOLA IPORÃ LTDA, vencedora do certame, perfazendo
um montante de R$ 77.271,90 (setenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e noventa centavos), o resultado
do Processo Licitatório nº 60/2020 – Pregão nº 24/2020, que tem como objeto a aquisição de materiais elétricos e
ferramentas, para atender a Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários, para a manutenção e conservação de
bens e espaços públicos em todo o Município.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de junho de 2020.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE cafezal do sul

Estado do Paraná
PORTARIA N° 121/2020, DE 26 DE JUNHO DE 2020
SÚMULA: NOMEIA ADRIANO WILLIAN PISAIA PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM VIRTUDE
DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais de
conformidade com a Lei Complementar nº 020/2015, de 25 de fevereiro de 2015 e, CONSIDERANDO o Processo
Seletivo Simplificado - PSS, aberto através do Edital nº 24/2020, de 15 de abril de 2020; o Edital nº 29/2020, de 30
de abril de 2020 - Homologação do Resultado e o Edital n.º 035/2020, de 23 de junho de 2020 - Convocação do
Candidato,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, a partir de 29 de junho de 2020, o Sr. ADRIANO WILLIAN PISAIA, inscrito na CI/RG sob nº
10.187.385-4 SSP/PR e CPF sob nº 062.648.809-57, sob o Regime Estatutário, no Cargo de Provimento Temporário
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM – carga horária de 40 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 1.045,00
(mil e quarenta e cinco reais), de conformidade com o inciso III, art. 5º, da Lei Complementar nº 020/2015, de 25 de
fevereiro de 2015.
Art. 2º - A nomeação dar-se-á em caráter temporário, a fim de suprir necessidades inadiáveis da Administração
Pública, em caráter excepcional, pelo prazo de 01 (um) ano, encerrando-se em 29 de junho de 2021, podendo ser
prorrogado no interesse da administração.
Art. 3º - A Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento
nos registros funcionais em cumprimento à presente Portaria.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de junho de 2020.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal de Cafezal do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE cafezal do sul

Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO N.104/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 56/2020 PARTES: Pref. Municipal de
Cafezal do Sul e CHIAPETTI COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.. OBJETO: Compra de um caminhão
basculante traçado novo, zero quilômetros, no atendimento da Secretaria Municipal de Agricultura, celebrado entre
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento Convenio MAPA nº 890182/2019.
.FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Pregão Nº 23/2020
Dotação orçamentária:
DESCRIÇÃO DA NATUREZADOTAÇÃO COMPLETANATUREZAFR VALOR RED.ORGÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE09.001.206061600.2017449052835 334.250,00 320 Agricultura
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE09.001.206061600.20174490523000
38.750,00 318 Agricultura
Total 373.000,00
Prazo de vigência: 12 meses
R$ 373.000,00 (trezentos e setenta e três mil reais).
- ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura CHIAPETTI COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS
LTDA. Data: 18 de junho de 2020.

Marca/Espec.
TRALALA
LEBABY

Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul

LEPPER

Estado do Paraná

C.N.P.J. 95.640.652/0001-05

DUETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL
Estado do Paraná- CNPJ 95.640.520.0001-75

14733

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
DECRETO N.º 256/2020
DE 26 DE JUNHO DE 2020
SÚMULA: Nomeia membros para comporem a Comissão Permanente de Controle Interno – CPCI no âmbito do
Município de Cruzeiro do Oeste.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, Prefeita do Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Art. 1º. Em conformidade com o art. 6º da Lei Municipal nº. 85/2007, fica constituída a Comissão Permanente de
Controle Interno – CPCI no âmbito do Município de Cruzeiro do Oeste:
PRESIDENTE: Melyne Movio Santos – CPF n.º 085.854.179-35;
SECRETÁRIO: Bruno Leonardo Peguim Magalhães – CPF n.º 062.719.259-95;
RELATOR: Pricila Benante Borges Dias – CPF n.º 045.450.489-60;
SUPLENTE: Hugo Henrique Saullin Álvaro – CPF n.º 067.605.579-64.
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2020.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 26 (VINTE E
SEIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
DECRETO Nº 257 de 26 de junho de 2020
SÚMULA: Prorroga o prazo para apresentação de requerimentos de que dispõe o §7º, do art. 299, da Lei
Complementar nº 08/2013, e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, que o §2º, do art. 299 da LC nº 08/2013 prevê que o prazo para o requerimento de isenção
dos aposentados/pensionistas é até o vencimento da primeira parcela do IPTU. Contudo, nesse ano de 2020 várias
intercorrências prejudicaram sobremaneira tais requerentes, sendo que muitos não conseguiram realizar seus pedidos
de isenção em tempo hábil.
CONSIDERANDO, que por conta da excepcionalidade do vigente ano, pois a Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou, em 11 de março de 2020, que a contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza
pandemia;
CONSIDERANDO, que o paço municipal teve período de 15 (quinze) dias de suspensão no atendimento presencial
(Decreto nº110/2020), posteriormente passou a atender com expediente reduzido (Decreto nº 129/2020 e 253/2020),
muitos idosos beneficiários com a isenção do IPTU não tiveram condições de formular seus requerimento antes do
vencimento;
CONSIDERANDO, que os carnês de IPTUs começaram a serem entregues (a partir de 28.04.2020) em prazo bem
próximo ao vencimento (11.05.2020), embora os carnês já estavam liberados para impressão no site da prefeitura,
sabe-se que muitos idosos não possuem acesso à internet, e aguardaram a entrega física do carnê que se deu após
a data de 28.04.2020;
CONSIDERANDO a possibilidade de prorrogação do prazo mediante decreto, fundamentando no interesse público da
administração, nos termos do Código Tributário Municipal, Lei Complementar nº 08/2013, artigo 299, §7º;
DECRETA:
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo para apresentação de requerimento administrativo de isenção de IPTU do exercício
de 2020 a que alude o artigo 299, podendo serem protocolados até a data de 31.07.2020.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 26 (VINTE E
SEIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 268
DE 26 DE JUNHO DE 2020
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.
PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 2.169
de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas
de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 01 (Uma) diária de viagem, no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais) ao Servidor Municipal TIAGO
APARECIDO DA SILVA, matrícula n° 1762, ocupante do cargo de Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da Divisão
da UBS Hélio Corsini, no seguinte dia, local e finalidade:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
26/06/2020 05:30/17:30hrs Cascavel-Paraná
Conduzir pacientes para tratamento de saúde.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local
de origem até o destino final.
II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 26 de Junho de 2020.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

Av. Italo Orcelli - Fone:(044)3655-8000 - CEP:87565000 - Cafezal do Sul - PR
E-mail: administracao@cafezaldosul.pr.gov.br

DARMA

2.550,00

BABY 1 2 3

445,00

TACTO

4.650,00

TRALALA

VALOR: R$49.721,00 (quarenta e nove mil e setecentos e vinte e um reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

Decreto nº 150/2020 de 26 de junho de 2.020
SÙMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO
CORRENTE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e
das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 898/2019 de 16/12/2019.

O FORNECIMENTO SERÁ REALIZADO DE FORMA PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE SOLICITADA
E A ENTREGA DEVERÁ SER EFETUADA NOS TERMOS DO EDITAL AO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
AMPARO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93; LEI FEDERAL Nº 10.520/2002; DECRETO FEDERAL Nº
3931/2001.
VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 26/06/2020.
BRASILÂNDIA DO SUL - PR, 26 de junho de 2020.

MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL-PR

INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO AOS RECURSOS APRESENTADOS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2020
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ,
COM 15.158,53M², NA AVENIDA ADÃO ARCÂNGELO DAL BEM (ENTRE AS AVENIDAS ALVORADA E BRASIL)
NO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 314/2019 DO SEDUPARANACIDADE”.
A Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Município de Brasilândia do Sul, por meio de seu Presidente,
designado pela Portaria n.º 001/2020, de 07 de janeiro de 2020, torna público aos interessados, que a empresa
CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA CNPJ – 04.929.130/0001-64 interpôs recurso nos autos, e conforme determina
o §3º do art. 109, da Lei 8.666/93, ficam os demais licitantes intimados para apresentarem suas impugnações aos
recursos apresentados, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da efetiva publicação do extrato desta
intimação na Imprensa Oficial.
Brasilândia do Sul-PR, 26 de Junho de 2020.
LUCIANO GIMENES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL-PR

INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO AOS RECURSOS APRESENTADOS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 031/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
EM CBUQ DA ESTRADA DE ERCILÂNDIA (ESTRADA RURAL), NO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL,
CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 890847/2019 - MAPA”.
A Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Município de Brasilândia do Sul, por meio de seu Presidente,
designado pela Portaria n.º 001/2020, de 07 de janeiro de 2020, torna público aos interessados, que a empresa
CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA CNPJ – 04.929.130/0001-64 interpôs recurso nos autos, e conforme determina
o §3º do art. 109, da Lei 8.666/93, ficam os demais licitantes intimados para apresentarem suas impugnações aos
recursos apresentados, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da efetiva publicação do extrato desta
intimação na Imprensa Oficial.
Brasilândia do Sul-PR, 26 de Junho de 2020.
LUCIANO GIMENES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE cafezal do sul

Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO Nº 101/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 47/2020 PARTES: Pref. Municipal de
Cafezal do Sul e PAPIROS MOVEIS E ELETROS.. OBJETO: Aquisição de material de expediente para atender as
secretarias do Município.
.FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Pregão Nº 21/2020
Dotação orçamentária:
DESCRIÇÃO DA NATUREZADOTAÇÃO COMPLETANATUREZAFR VALOR RED.ORGÃO
MATERIAL DE CONSUMO03.001.041221100.20033390301000
86.294,35 13 Administração
MATERIAL DE CONSUMO05.001.103011500.2022339030303
21.030,11 92 Saúde
MATERIAL DE CONSUMO07.001.123611400.2011339030103
77.532,69 157 Educ., Cul e Esp.
MATERIAL DE CONSUMO08.002.082441501.2064339030934
8.772,81 223 Ass. Social
Total 193.629,96
R$ 3.690,48 (três mil seiscentos e noventa reais e quarenta e oito centavos).
Prazo de vigência: 12 meses
- ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura PAPIROS MOVEIS E ELETROS. Data: 05 de junho de
2020.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 47/2020 PARTES: Pref. Municipal de
Cafezal do Sul e FELIPE RUIZ LOPES PAPELARIA. OBJETO: Aquisição de material de expediente para atender as
secretarias do Município.
.FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Pregão Nº 21/2020
Dotação orçamentária:
DESCRIÇÃO DA NATUREZADOTAÇÃO COMPLETANATUREZAFR VALOR RED.ORGÃO
MATERIAL DE CONSUMO03.001.041221100.20033390301000
86.294,35 13 Administração
MATERIAL DE CONSUMO05.001.103011500.2022339030303
21.030,11 92 Saúde
MATERIAL DE CONSUMO07.001.123611400.2011339030103
77.532,69 157 Educ., Cul e Esp.
MATERIAL DE CONSUMO08.002.082441501.2064339030934
8.772,81 223 Ass. Social
Total 193.629,96
R$ 38.319,00 (trinta e oito mil trezentos e dezenove reais).
Prazo de vigência: 12 meses
- ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura FELIPE RUIZ LOPES PAPELARIA Data: 19 de junho de
2020.

Decreta:
Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito ADICIONAL SUPLEMENTAR para o
exercício de 2020, no valor de R$19.742,62 (dezenove mil setecentos e quarenta e dois reais e
sessenta e dois centavos), para atendimento das seguintes Dotações Orçamentárias.
Suplementação
05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.001.10.301.1500.2.022
ATENDIMENTO DA SAÚDE
416
4.4.90.52.00.00 518
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
417
4.4.90.52.00.00 315
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.265,66
16.476,96

Total Suplementação:

19.742,62

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 269
DE 26 DE JUNHO DE 2.020
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.
PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 2.169
de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas
de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 01 (UMA) diária de viagem, no valor de R$- 200,00, (duzentos reais) ao Servidor Municipal
JANDELSON APª ALVES, matrícula n° 1634, ocupante do cargo de Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da Divisão
da UBS HELIO CORSINI, no seguinte dia, local e finalidade:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
26/06/2020 05:30hrs/17:30hrs
Cianorte- Paraná
Conduzir pacientes para tratamento de saúde.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local
de origem até o destino final.
II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 26 de Junho de 2020.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal




Art. 2º - Para cobertura dos créditos adicionais do artigo anterior serão utilizados recursos do
superávit financeiro apurado no exercício anterior para as fontes:.
Fonte
Descrição
Valor
3315 (315)
3518 (518)

INVESTIMENTO NAS UND. BAS. SAUDE
MS - Bloco de Investimentos - exerc. ant.

Total





16.476,96
3.265,66



19.742,62

      


Art. 3º - A alteração orçamentária acima ocasionará em modificações no cronograma de
desembolso mensal e anexos da LDO e PPA vigentes.

      




Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em
contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul , Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de junho de 2.020

MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal

























         

           



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Torna público, que se acha aberta no setor de licitações, as licitações abaixo relacionadas:
PROCESSO Nº 69/20
Pregão Eletrônico : Nº 30/20
Objeto: Aquisição de 01 (um) Veículo zero km, capacidade 5 passageiros, para atender a Secretaria Municipal
de Saúde.
Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:30 Horas do dia 29/07/2020. Data e horário do inicio da
disputa 09:00min do dia 29/07/2020. o Edital poderá ser acessado/retirado no site do Município www.cafezaldosul.
pr.gov.br/portaltransparencia/licitacoes . Mais informações pelo telefone (44) 3655 8000 ou e-mail: licitacao@
cafezaldosul.pr.gov.br, de 08h as 11h e de 14h as 16h

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL
Torna público, que se acha aberta no setor de licitações, as licitações abaixo relacionadas:
PROCESSO Nº 68/20
Pregão Eletrônico : Nº 29/20
Objeto: Aquisição de 01 (um) Veículo Ambulância de Suporte Básico simples remoção TIPO A, para atender a
Secretaria Municipal de saúde, Resolução SESA nº 644/2020 e nº 725/2020.
Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:30 Horas do dia 28/07/2020. Data e horário do inicio da
disputa 09:00min do dia 28/07/2020. o Edital poderá ser acessado/retirado no site do Município www.cafezaldosul.
pr.gov.br/portaltransparencia/licitacoes . Mais informações pelo telefone (44) 3655 8000 ou e-mail: licitacao@
cafezaldosul.pr.gov.br, de 08h as 11h e de 14h as 16h

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Torna público, que se acha aberta no setor de licitações, as licitações abaixo relacionadas:
PROCESSO Nº 67/20
Pregão Eletrônico : Nº 28/20
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de cestas básicas para atender as famílias e
indivíduos que vivem em situação de vulnerabilidade temporária no município devido a pandemia
que foi ocorrida pelo Covid 19, que tal situação constatou se temporariamente ou enquanto durar
a pandemia, em atenção à Resolução AD REFERENDUM Nº 004/2020 e ao Termo de Adesão
Municipal, conforme solicitação da Secretaria da Assistência Social do município de Cafezal do
Sul.
Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:30 Horas do dia 27/07/2020. Data e
horário do inicio da disputa 09:00min do dia 27/07/2020. o Edital poderá ser acessado/retirado
no site do Município www.cafezaldosul.pr.gov.br/portaltransparencia/licitacoes . Mais informações
pelo telefone (44) 3655 8000 ou e-mail: licitacao@cafezaldosul.pr.gov.br, de 08h as 11h e de 14h
as 16h




  




 







         


  










     
    




   
      

         
 
           

         

        





Umuarama Ilustrado
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UMUARAMA, domingo e segunda-feira, 28 e 29 de junho de 2020

Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº254/2020
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Pregão Eletrônico nº 40/2020, dando outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL 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 Decreto nº 239/2020
de 10 de junho de 2020, publicado em 11/06/2020, sobre o Processo de Licitação nº 116/2020, que tem por objeto
contratação de empresa para aquisição de instrumentos musicais, destinados as oficinas de musicalidade do Centro
de Referência da Juventude.
2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.
PROPONENTE:
VALOR TOTAL
VALOR POR EXTENSO
JOEABE MARTISON ME
R$ 6.312,00
Seis mil trezentos e doze reais
LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELLI- ME
R$ 7.614,80
Sete mil seiscentos e quatorze reais e
oitenta centavos
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,25 de junho de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº258/2020
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Pregão Eletrônico nº 42/2020, dando outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL 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 Decreto nº 239/2020 de 10
de junho de 2020, publicado em 11/06/2020, sobre o Processo de Licitação nº 94/2020, que tem por objeto aquisição
de 01 (um) veículo 0km destinado ao suporte às ações da Secretaria de Saúde.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.
PROPONENTE:
VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSO
OPEN VEICULOS LTDA
R$60.849,00 Sessenta mil oitocentos e quarenta nove 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,26 de junho de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº259/2020
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Pregão Eletrônico nº 44/2020, dando outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL 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 Decreto nº 239/2020 de 10
de junho de 2020, publicado em 11/06/2020, sobre o Processo de Licitação nº 95/2020, que tem por objeto aquisição
de 1 APARELHO DE ULTRASSOM.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.
PROPONENTE:
VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSO
MUNIZ & ROCHA LTDA
R$85.890,00 Oitenta cinco mil oitocentos e noventa 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,26 de junho de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº260/2020
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Pregão Presencial nº 46/2020, dando outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL 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 Decreto nº 239/2020
de 10 de junho de 2020, publicado em 11/06/2020, sobre o Processo de Licitação nº 100/2020, que tem por objeto
prestação de serviços de Exames Cardiológicos ECG, pelo Sistema de Telemedicina, para atender as Necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.
PROPONENTE:
VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSO
CALL ECG TELEMEDICINA LTDA-EPP
R$17.760,00 Dezessete mil setecentos e sessenta 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,26 de junho de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº261/2020
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Pregão Presencial nº 47/2020, dando outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL 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 Decreto nº 239/2020
de 10 de junho de 2020, publicado em 11/06/2020, sobre o Processo de Licitação nº 101/2020, que tem por objeto
prestação de serviços com a realização de exames de apoio e diagnostico na especialidade anatomia patológica, para
atendimento na rede básica, rede especializada e Hospital Municipal.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.
PROPONENTE:
VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSO
CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA CLARA LTDA-ME
R$59.880,00 Cinquenta nove mil e oitocentos
oitenta reais
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste
Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL,26 de junho de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº262/2020
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Pregão Presencial nº 49/2020, dando outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto nº 239/2020 de 10
de junho de 2020, publicado em 11/06/2020, sobre o Processo de Licitação nº 103/2020, que tem por objeto aquisição
de aviamentos, tecidos, itens para artesanato, banheiras e materiais farmacológicos, destinados aos kits maternidade
concedidos às gestantes que participam do curso para enxoval na Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
- APMI, referente ao Benefício Eventual na modalidade de auxílio natalidade.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.
PROPONENTE:
VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSO
PAPIROS MOVEIS ELETROS EIRELI - ME R$ 10.191,04 Dez mil e cento e noventa um reais e quatro centavos
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,26 de junho de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO Nº 105/2020
REF. CONTRATO Nº 80/2020
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/000127, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e
domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa
S.R. CONSTRUÇÃO CIVIL , pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 26.190.799/0001-10, com sede
na AV COMENDADOR NORBERTO MARCONDES , 2294 - CEP: 87303100 - BAIRRO: CENTRO, Campo Mourão,
doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) SILVANEY RODRIGUES , portador do CPF
nº. 263.666.488-24, AVENIDA COMEMDADOR NORBERTO MARCONDES, 2294 - CEP: 87303100 - BAIRRO:
CENTRO, Campo Mourão, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as
clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira O objeto do presente contrato refere-se a ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A
EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY,ANEXO AO PARQUE JOÃO FERREIRA,
REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE /CONVENIO Nº 1058851-96/2018 - Convênio 873663, CONFORME
PROJETOS E PLANILHAS EM ANEXO., da(o) Tomada de preços 1/2020, que passa a fazer parte integrante deste
Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade
Tomada de preços nº 1/2020, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma,
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo
de execução do contrato 80/2020, a contar do dia 15 de Agosto de 2020 com vencimento em 14 de fevereiro de
2021, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando
2020003265.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Tomada
de preços 1/2020, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 80/2020.
Cruzeiro do Oeste,10 de Junho de 2020
S.R. CONSTRUÇÃO CIVIL
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal
Testemunhas:
1----------------------------------------2 ----------------------------------------TERMO ADITIVO Nº 108/2020
REF. CONTRATO Nº 259/2017
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, neste ato
representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, casada, portadora da
cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora
em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS
TRANSPORTES, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 27.844.195/0001-02, com sede na RUA IVAI,
170 - CEP: 87400000, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) MATHEUS HENRIQUE
DOS SANTOS, portador do CPF nº. 100.112.279-82, RUA IVAI, 170 - CEP: 87400000, Cruzeiro do Oeste /PR, tem entre si
justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa para prestar serviços de locação
de 01 (um) veículo Kombi ano não inferior a 2010, com capacidade de no mínimo 09 (nove) lugares, destinados ao
transporte de alunos de 1ª a 5ª série do Município de Cruzeiro do Oeste, conforme a necessidade. Com fornecimento
de motorista, combustível e peças, por um período de 06 (seis) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Divisão Transporte Escolar. Conforme especificações no Anexo I., da(o) Tomada
de preços 16/2017, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade
Tomada de preços nº 16/2017, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma,
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de
vigência do contrato 259/2017, a contar do dia 01 de julho de 2020 com vencimento em 23 de Dezembro de 2020, para
dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando 2020003368.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Tomada
de preços 16/2017, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 259/2017.
Cruzeiro do Oeste, 19 de junho de 2020.
MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS TRANSPORTES
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal
Testemunhas:
1----------------------------------------2 ----------------------------------------TERMO ADITIVO Nº 109/2020
REF. CONTRATO Nº 53/2018
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/000127, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e
domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa
MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS TRANSPORTES, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº
27.844.195/0001-02, com sede na RUA IVAI, 170 - CEP: 87400000, Cruzeiro do Oeste/PR, doravante denominado
CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS, portador do CPF nº.
100.112.279-82, RUA IVAI, 170 - CEP: 87400000, Cruzeiro do Oeste/PR, tem entre si justo e acertado na melhor
forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de uma empresa para prestar serviços
de locação de 06 (seis) veículos Kombi ano não inferior a 2008, com capacidade de no mínimo 09 (nove) lugares,
destinados ao transporte de alunos do Município de Cruzeiro do Oeste, conforme a necessidade. Com fornecimento
de combustível, peças e manutenção, por um período de 10 (dez) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Divisão Transporte Escolar. Conforme especificações no Anexo I., da(o) Tomada
de preços 4/2018, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade
Tomada de preços nº 4/2018, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma,
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de
vigência do contrato 53/2018, a contar do dia 01de Julho de 2020 com vencimento em 23 de dezembro de 2020, para
dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando 2020003370.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Tomada
de preços 4/2018, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 53/2018.
Cruzeiro do Oeste,19 de Junho de 2020.
MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS TRANSPORTES
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal
Testemunhas:
1----------------------------------------2 ----------------------------------------TERMO ADITIVO Nº 111/2020
REF. CONTRATO Nº 55/2018
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/000127, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e
domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa
RAFAEL FIORINDO 09303026993, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 29.462.146/0001-30,
com sede na RUA POTINGA, 298 - CEP: 87400000, Cruzeiro do Oeste/PR, doravante denominado CONTRATADO,
neste ato representada pelo(a) RAFAEL FIORINDO, portador do CPF nº. 093.030.269-93, RUA POTINGA, 298 - CEP:
87400000, Cruzeiro do Oeste/PR, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato,
mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de uma empresa para prestar serviços de
locação de 01(um) veículos Kombi ano não inferior a 2008, com capacidade de no mínimo 09 (nove) lugares, destinados ao
transporte de alunos de 1ª à 5ª série do Município de Cruzeiro do Oeste, conforme a necessidade. Com fornecimento de
motorista, combustível, peças e manutenção, por um período de 10 (dez) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Divisão Transporte Escolar. Conforme especificações no Anexo I., da(o) Tomada de
preços 5/2018, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade
Tomada de preços nº 5/2018, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma,
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de
vigência do contrato 55/2018, a contar do dia 01 de Julho de 2020 com vencimento em 23 de dezembro de 2020, para
dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando 2020003373.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Tomada
de preços 5/2018, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 55/2018.
Cruzeiro do Oeste, 19 de Junho de 2020.
RAFAEL FIORINDO 09303026993
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal
Testemunhas:
1----------------------------------------2 -----------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
D E C R E T O Nº 264/2020
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1º - Exonerar a pedido, a contar do dia 06 de Junho de 2020, a servidora ANATIELLE DA SILVA, CPF. nº
044.295.891.94, ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor, a partir da data de sua publicação.
Cruzeiro do Oeste, 26 de Junho de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

leis@ilustrado.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

Estado do Paraná
DECRETO Nº 5.507/2020
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orçamentária nº 1.659 de 30 de Novembro de 2019.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro
de 2020, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2020 e do Plano
Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), mediante a seguinte
ordem classificatória:
07
SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.0009.2.141 MANUT. DA DIV. DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE
3.3.90.36.00.00.00 241
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20.000,00
FONTE
303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente
20.000,00
Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação
integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
07
SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.0009.2.141 MANUT. DA DIV. DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE
3.3.90.40.00.00.00 248
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
JURÍDICA 20.000,00
FONTE
303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente
20.000,00
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 26 dias do mês de Junho de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

Estado do Paraná
REPUBLICAÇÃO POR ERRO
PORTARIA N.º 167/2020DATA: 24/06/2020
SÚMULA: Torna Público a Desistência da candidata aprovada em Concurso Público.
Considerando, a convocação da candidata Srª Vanderleia de Araújo Teixeira, aprovada no Concurso Público Municipal
Edital nº 005/2016, para o cargo de PROFESSOR, através do Edital convocação nº 008/2020 de 16/06/2020,
publicado no Diário Oficial do Município em 17/06/2020.
Considerando, o transcorrido prazo de 05 dias úteis previsto no Edital nº 008/2020 de 16/06/20 e o candidato não
compareceu nem apresentou nenhum tipo de manifesto,
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Tornar Público a Desistência da candidata, Sra. Vanderleia de Araújo Teixeira, RG 5.754.681-6, CPF
026.825.629-22, aprovada em 25º lugar para o cargo de Professor no Concurso Público 005/2016.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor nesta data.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de Junho de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal





  




 







         



    
     



  
      

           
 

         

        





PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

Estado do Paraná
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 TAICHI COMÉRCIO
INTERNACIONAL EIRELI, para a Contratação de empresa em Razão do Preço, para a Aquisição de termômetro
infravermelho para uso na proteção contra o COVID-19, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde
de Douradina-Pr, no valor de R$1.560,00(um mil e quinhentos e sessenta 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, 26 de junho de 2020.
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 TAICHI COMÉRCIO INTERNACIONAL EIRELI, inscrita no
CNPJ nº. 21.349.701/0001-00, para Contratação de empresa em Razão do Preço, para a Aquisição de termômetro
infravermelho para uso na proteção contra o COVID-19, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de
Douradina-Pr, no valor de R$1.560,00(um mil e quinhentos e sessenta 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, 26 de junho de 2020.
João Jorge Sossai
Prefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

Estado do Paraná
DECRETO Nº 173/2020
Data: 26.06.2020
Ementa: abre Crédito Extraordinário no valor de R$ 961.938,42 (novecentos e sessenta e um mil, novecentos e trinta
e oito reais e quarenta e dois centavos) para custeio das ações de enfrentamento da emergência pública decorrente
do Coronavírus (Covid-19), e da outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas por Lei;
Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);
Considerando o disposto no art. 113, paragrafo 3º da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 167, § 3º da
Constituição Federal;
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 81/2020, de 20 de março de 2020, que declara situação de
emergência em Saúde Pública no Município de Guaíra, em decorrencia da infecção humana pelo Coronarírus
(COVID-19);
Considerando a Lei Nº 173 de 27 de maio de 2020, art. 5º, inciso I e II;
Considerando as medidas administrativas já tomadas,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto Crédito Extraordinário no valor de R$ 961.938,42 (novecentos e sessenta e um mil, novecentos
e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), que passará a fazer parte do orçamento vigente sob a seguinte
classificação:
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saude
Ação: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria
Funcional: 0010.0301.0030
Referência Modalidade de Aplicação Vínculo
Valor R$
1432 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
10815
480.000,00
1433 3319013000000000000 - Obrigações patronais 10815
110.000,00
1434 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil 10815 18.000,00
Ação: 2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS
Funcional: 0010.0302.0031
Referência Modalidade de Aplicação Vínculo
Valor R$
1435 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
10815
42.000,00
1436 3319013000000000000 - Obrigações patronais 10815
10.000,00
1437 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil 10815 2.000,00
1438 3339030000000000000 - Material de consumo 10815
45.000,00
1439 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
10815
35.000,00
Ação: 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Funcional: 0010.0122.0057
Referência Modalidade de Aplicação Vínculo
Valor R$
1430 3339030000000000000 - Material de consumo 10828
20.000,00
1431 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
10828
40.000,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica
Funcional: 0008.0244.0035
Referência Modalidade de Aplicação Vínculo
Valor R$
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
10828
42.919,99
3319013000000000000 - Obrigações patronais 10828
15.000,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil 10828 2.000,00
Ação: 2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS
Funcional: 0008.0244.0036
Referência Modalidade de Aplicação Vínculo
Valor R$
1440 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
10815
39.000,00
1441 3319013000000000000 - Obrigações patronais 10815
10.000,00
1442 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil 10815 2.000,00
1443 3339030000000000000 - Material de consumo 10815
30.000,00
1444 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 10815 5.000,00
1445 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
10815
14.018,43
TOTAL 961.938,42
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto, em igual importância, por recursos provenientes do Auxílio
Financeiro para Ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº173/2020 - Inciso I, art.
5º e do Apoio Financeiro aos Municípios para Enfrentamento da COVID-19 - AFM.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 26 de junho de 2020.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

Estado do Paraná
DECRETO Nº 174/2020
Data: 26.06.2020
Ementa: cria fontes de despesas e abre Crédito Suplementar por SUPERAVIT financeiro do exercício de 2019 e
anteriores no valor R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições
contidas na Portaria nº 447/02 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e na Instrução Técnica nº 01/06 da Diretoria
Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e de conformidade com o artigo 6º, I da Lei
Orçamentária Anual nº 2.118/2019 de 11/12/2019, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4320/64, e,
considerando o memorando sob o nº 0035/2020.
DECRETA:
Art. 1º Fica criada a dotação para ORÇAMENTO GERAL DO MUNÍCIPIO do exercício de 2020, a fonte de recurso
para despesa ID USO 000 e 303 para atender as disposições contidas na Portaria 447/02 da Secretaria do Tesouro
Nacional – STN e na Instrução Normativa nº 01/06 da Diretoria Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, e na forma do artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4320/64 no valor R$ 81.000,00 (oitenta e um mil
reais) na forma abaixo discriminada:
Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 1 - Diretoria de Pessoal
Ação: 2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal
Funcional: 0004.0122.0015
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
235
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
0
5.000,00
Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle
Ação: 2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional
Funcional: 0015.0452.0018
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
335
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0
50.000,00
336
3319013000000000000 - Obrigações patronais
0
12.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica
Funcional: 0010.0305.0033
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
860
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
303
7.000,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica
Funcional: 0008.0244.0035
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
880
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
0
7.000,00
TOTAL 81.000,00
Art. 2º Os recursos necessários para cobertura e execução do Crédito Suplementar aberto pelo artigo 1º, serão
constituídos por intermédio de recursos de SUPERÁVIT financeiro do saldo da conta contábil e bancária das receitas
oriundas do Exercício de 2019 e anteriores.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 26 de junho de 2020.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2020
A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n.º 810, torna público
que realizará no local e data abaixo, certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM objetivando o Registro de Preços para a futura contratação do objeto
abaixo identificado:
OBJETO: Celebração de Ata de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais de Proteção
Individual (E.P.I) e Álcool, para atender a demanda das secretarias do Município de Icaraíma, necessário ao
enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 06 meses, podendo ser prorrogada.
VALOR MÁXIMO: R$ 204.409,70 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e nove reais e setenta centavos), conforme
relação com quantidade e especificações constantes no ANEXO I do edital.
A presente licitação é destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014.
O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciados e fornecidos aos interessados
mediante cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, DVD, desde que fornecido pelo licitante),
no horário das 08h00min h às 12h00min e 13h30min às 17h30min e no telefone (44) 3665-8000, ou pelo site
www.icaraima.pr.gov.br, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de
esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação na Avenida Hermes Vissoto n.810, na Cidade de
Icaraíma ou por Telefone: (44) 3665-8011 – E-mail: planejamento@icaraima.pr.gov.br.
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
DATA: 08 de Julho de 2020
HORÁRIO: 14h00
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, em 26 de Junho de 2020.
Lays Oliveira Vedovoto
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

Estado do Paraná
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 085/2020
PREGÃO PRESENCIAL 033/2020.
DATA DE ASSINATURA: 25 de Junho de 2020.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: R V MATEUS & CIA LTDA
CNPJ: 26.038.382/0001-36
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando contratação de empresa para futuras e eventuais aquisições de refeições
(jantar) e bebidas, a serem adquiridas no Município de Icaraíma, para atendimento dos servidores municipais em trânsito
ou em deslocamento a serviço da Administração, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I.
VALOR: R$ 77.692,00 (setenta e sete mil, seiscentos e noventa e dois reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Parana
EDITAL N.º 011/2020
DE 26 DE JUNHO DE 2020
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO, PROVIMENTO EFETIVO, CONFORME
EDITAL DO CONCURSO Nº 001/2019.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO:
Art. 1º - Fica convocado para entrega de documentos e nomeação os candidatos aprovados no Concurso Público Nº
001/2019, provimento Efetivo, conforme segue:
INSC CANDIDATO
CLAS.
CARGO
CPF
01199 ANDERSON MAICON VICENTIN
1º
FARMACÊUTICO
039.868.819-21
1 – DOS REQUISITOS
Para candidatar-se ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Icaraíma constantes deste Edital, o candidato
deverá atender os requisitos abaixo relacionados, sendo que a falta de comprovação de qualquer um deles, implicará
em impedimentos para a posse:
1.1
Ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado.
1.2 Estar em gozo com seus direitos políticos.
1.3 Estar quite com a Justiça Eleitoral.
1.4 Quando do sexo masculino, haver cumprido suas obrigações no Serviço Militar.
1.5 Ter completado 18 (dezoito) anos de idade, até a data da posse, se aprovado.
1.6 Não ter sofrido, na função pública, penalidade por prática de atos desabonadores.
1.7 Apresentar no ato da posse as certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e
Justiça Federal, de onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos.
1.8 Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e o respectivo Registro no Órgão da Classe,
quando for o caso, no ato da posse.
1.9 Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico.
1.10 Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, no decorrer do certame ou quando da posse e ter
atendido outras condições prescritas em lei.
2 – DA CONVOCAÇÃO
2.1 O candidato aprovado e classificado, quando convocado para nomeação, será submetido ao regime Estatutário,
provimento efetivo.
2.2 O candidato aprovado e convocado deverá apresentar os seguintes documentos para admissão e nomeação,
alem de observar o previsto no item 1 deste Edital:
I - Cédula de Identidade (RG) ou protocolo da identidade;
II - Certificado de reservista e fotocópia, quando couber.
III - Título de eleitor e fotocópia.
IV - Cadastro de Pessoa Física (CPF) e fotocópia.
V - Registro no órgão da classe e fotocópia.
VI - Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia.
VII - Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, quando couber.
XIII- Uma fotografia 3X4 recente, tirada de frente.
IX - Atestado de sanidade física (expedido por profissional médico).
X – Atestado de sanidade mental (expedido por profissional psicólogo).
XI - Certidão de negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o
candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos.
XII - Comprovante de escolaridade exigida.
XIII - Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos que a lei indicar,
declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio.
XIV – Carteira de Trabalho (CTPS).
XV – Comprovante Cadastramento no PIS/PASEP (se não constar número CTPS).
XVI – Certidão Negativa da Justiça Eleitoral – quitação eleitoral ( site do TSE –Tribunal Superior Eleitoral ou Fórum
Eleitoral ou comprovante da última votação.
XVII – Certidão Negativa da Justiça Eleitoral – criminal eleitoral ( site do TSE – Tribunal Superior Eleitoral ou Fórum
Eleitoral.
XVIII – Comprovante de endereço ( água, luz ou telefone) atual e declaração assinada pelo proprietário do imóvel ( se
o comprovante não estiver em seu nome ou nome de pai, mãe, esposo (a) e filhos.
XIX – Cópia Carteira de Habilitação ( se exigido no edital).
XX – Declaração de bens.
2.3 Para efeito de contratação o candidato aprovado e convocado fica sujeito à aprovação em exame médico físico e
psicológico, a ser realizado pelo órgão indicado pela Prefeitura Municipal de Icaraíma.
2.4 A aprovação nos exames médicos é de caráter eliminatório, considerando-se aprovado o candidato tido como apto.
2.5 Para o provimento do cargo concursado, o candidato deverá atender as condições necessárias, quais sejam:
I) atendimento aos requisitos para a inscrição de acordo com as regras constantes deste Edital;
II) apresentação da documentação exigida para posse conforme disposto neste Edital;
III) aprovação nos exames de saúde previstos neste Edital.
Art. 2º - O candidato deverá apresentar a documentação necessária para posse e aprovação em exame médico físico
e psicológico em no máximo 5 (cinco) dias úteis após a publicação deste Edital de Convocação.
Art. 3º - O candidato aprovado e convocado, após apresentação do toda documentação necessária, deverá
comparecer na Prefeitura Municipal de Icaraíma no prazo máximo de 30 (trinta) dias da publicação do edital de
convocação, para ser empossado.
Art. 4º - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital de convocação, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o do vencimento.
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente na Prefeitura.
Art. 5º - Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Icaraíma – Pr, 26 de Junho de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Parana
PORTARIA Nº 173/2020
DATA: 26/06/2020
Sumula: Designar a Sra. Ana Cláudia dos santos como responsável pelo portal transparência do Município.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Fica Designada a Srª Ana Cláudia dos Santos Portadora da RG n.º 5.216.508-3 e do CPF nº 739.541.449-72,
para acompanhamento do portal transparência do Município.
Art.2º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.
Art. 3º) Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de Junho de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Parana
PORTARIA N.º 174/2020
DATA: 26/06/2020
SÚMULA: Nomeia Fiscal de Contrato de Empresas.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1º) – Fica Nomeado o Sr. MILTON ANTONHOLI, portador do RG n.º 4.373.450-4 e do CPF nº 606.514.079-15,
Como Fiscal de Contrato – Termo de Colaboração nº 035/2020, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS
ABANDONADOS DE ICARAÍMA – ASSOPRAAI,
2°) - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3º) – Considera-se de relevância o trabalho do fiscal nomeado, porém, sem ônus para o município.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 26 dias do mês de Junho de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA Nº 086/2020
REF.: PROCESSO LICITATORIO - REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná
CONTRATADA: GARCIA & STOPASSOLLI LTDA
DATA DE ASSINATURA: 25 de Junho de 2020.
CNPJ: 75.847.699/0001-29.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e eventuais aquisições de FRALDAS FERIÁTRICAS para
atendimento dos programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
VALOR TOTAL: R$ 54.500,00 (cinqüenta e quatro mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses contados após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ivaté

PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

Estado do Paraná
DECRETO Nº 5.508/2020
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orçamentária nº 1.659 de 30 de Novembro de 2019.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro
de 2020, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2020 e do Plano
Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 7.750,00 (sete mil setecentos e cinqüenta reais), mediante a seguinte
ordem classificatória:
07
SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.0009.2.159 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVEZ DE CONSORCIO
3.3.72.32.00.00 262
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.750,00
FONTE
303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE
7.750,00
Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação
integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
07
SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.0009.2.159 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVEZ DE CONSORCIO
3.3.72.30.00.00 261
MATERIAL DE CONSUMO
7.750,00
FONTE
303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE
7.750,00
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 26 dias do mês de Junho de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

Estado do Parana
PORTARIA Nº. 211/2020
RELOTA SERGIO GOMES DA SILVA FILHO.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. RELOTAR o servidor SERGIO GOMES DA SILVA FILHO, portador da Cédula de Identidade
RG. nº. 9.289.707-9 SSP/PR, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Motorista, lotado na
Secretaria de Saúde, passando para a Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários, a partir de
04 de Junho de 2020.
Art. 2º. REVOGAR a Portaria nº.319/2018, que concedeu Adicional de Insalubridade, no percentual
de 20% (vinte por cento), sobre o salário base do servidor.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 04 dias do mês de Junho
de 2020.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal
Republicado por Incorreção
PORTARIA Nº 226/2020
Concede Licença para Tratamento de Saúde.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER licença para tratamento de saúde à servidora MARIA SALETE DA SILVA
SOUZA, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 5.508.402-5 SSP/PR, ocupante do cargo
de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria de Assistencia Social, no
período de 24/06/2020 à 08/07/2020.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de Junho de
2020.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal
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Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE maria helena

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 067/2020
Concede licença especial à senhora Vera Lucia de Oliveira.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das
atribuições legais pelo art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal, de 02 de janeiro de 2002,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder, 03 (três) meses de Licença Especial, no período compreendido
entre 22 de junho de 2020 a 19 de setembro de 2020, à servidora VERA LUCIA
DE OLIVEIRA, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º 5.432.167-8 SSP-PR,
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais (40 horas), com lotação na
Secretaria de Assistência Social.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 22 de junho de 2020.
Maria Helena-PR, 22 de junho de 2020.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 070/2020
Concede licença especial à senhora MARIA JOSÉ MORINI.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das
atribuições legais pelo art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal, de 02 de janeiro de 2002,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder, 03 (três) meses de Licença Especial, no período compreendido
entre 02 de junho de 2020 a 30 de agosto de 2020, à servidora MARIA JOSÉ MORINI,
portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º 5.859.459-8 SSP-PR, ocupante do cargo
efetivo de Auxiliar de Enfermagem (40 horas), com lotação na Secretaria de Saúde.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 02 de junho de 2020.
Maria Helena-PR, 24 de junho de 2020.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 068/2020
Exonera a pedido Talita Luciana Moreira (Matr. N.º 66.171).
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das
atribuições legais pelo art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal, de 02 de janeiro de 2002,
R E S O L V E:
Art. 1º. Exonerar a pedido, a partir de 22 de junho de 2020, o (a) servidor (a) TALITA
LUCIANA MOREIRA, matrícula n.º 66.171, portador (a) da Cédula de Identidade RG
n.º 9.294.919-2 SSP-PR, ocupante do cargo efetivo de Assistente Social (40 horas),
com lotação na Secretaria de Assistência Social.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 22 de junho de 2020.
MARIA HELENA-PR, 22 de junho de 2020.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 069/2020
Concede Gratificação.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das
atribuições legais conferidas pelo art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal, de 02 de
janeiro de 2002 e com base na Lei Complementar nº 003/1993, de 28 de janeiro
de 1993,
CONSIDERANDO que a servidora abaixo citado permanece à disposição integral da
administração, podendo ser requisitado a qualquer momento,
CONSIDERANDO que a servidora está atuando na coordenação das atividades
relativas ao controle e prevenção ao COVID-19,
R E S O L V E:
Art. 1º. Alterar, a partir de 01 de junho de 2020, da servidora DAYSI MARA MURIO
RIBEIRO, cargo efetivo de Enfermeira (40 horas), portadora do R.G. n.º 9.501.922-6
SSP-PR, com lotação na Secretaria de Saúde, a gratificação por regime de tempo
integral e dedicação exclusiva (RTIDE) do percentual de 28% (vinte e oito por cento)
para o equivalente a 39% (trinta e nove por cento) sobre o nível seu vencimento.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a partir de 01 de junho de 2020.
MARIA HELENA-PR, 22 de junho de 2020.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE maria helena

Estado do Paraná
DECRETO N° 053/2020
Dispõe sobre adoção de outras medidas a serem tomadas para o enfrentamento
da epidemia de infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID19) no Município
de Maria Helena – PR, observando os cuidados para evitar a transmissão do
Coronavírus (COVID-19).
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica do
Município;
CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro
de 2020, de que o surto do novo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO a Lei Federal n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019,
alterada pela Medida Provisória nº. 926, de 21 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº. 10.282, de 20 de março de 2020, e o Decreto
Federal nº. 10.288, de 22 de março de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM n° 188 de 3 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o artigo 30, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o artigo 15, incisos XX e XXI, da Lei Federal n. 8.080, de 19 de
setembro de 1990;
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço
conjunto na gestão e adoção das medidas urgentes e necessárias à prevenção da
doença e diminuição dos riscos e danos à saúde pública;
DECRETA:
Art. 1º O art. 6º do Decreto Municipal nº. 047 de 08 de junho de 2020, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º O comércio local, poderá atender no horário das 07h00min ás 19h00min de
segunda a sábado, não podendo funcionar aos domingos.
§2º os bares, “botecos”, lanchonetes, carrinhos de lanche, sorveterias, conveniências
e qualquer outro estabelecimento que forneça gênero alimentício pronto para
a ingestão ou bebida, poderão atender ao público no horário das 07h00min ás
19h00min, após este horário, poderão atender delivery até as 21h00min”.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos
validade a partir de 29 de junho de 2020.
Maria Helena – PR, 26 de junho de 2020.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE maria helena

Estado do Paraná
Processo/Edital nº 066/2020 – Dispensa de Licitação nº 028/2020.
Ref. Oficio nº 070/2020, pelo o qual a Senhora Secretária de Administração solicita
ratificação do ato praticado pela mesma, para contratação da empresa RS TAP
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 14.045.148/0001-57,
estabelecida na Avenida das Palmeiras, nº 1883, Jardim Paris, CEP 87.053-350, na
Cidade de Maringá Paraná, para fornecimento de 04 (quatro) tapetes vinil sanitizante
personalizado, para Secretaria de Saude e seus departamentos, no valor global de R$
672,00 (seiscentos e setenta e dois reais).
FUNDAMENTO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO – Conforme constam as
informações contidas no Oficio do Secretário Municipal de Saúde fl nº 002, e
parecer jurídico fls nº 022, 023, 024 e 025, contido no Processo de Licitação/Edital
nº 066/2020, Dispensa de Licitação nº 028/2020, com base no art. 24, inciso II da
Lei 8.666/93.
Ratifico a contratação por dispensa de licitação com a melhor qualidade e menor
desembolso possível, nos termos do que dispõem os principio que regem a
Administração Pública, com base nas razões expostas no presente processo.
Maria Helena - PR, 25 de junho de 2020.
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE mariluz
Estado do Paraná
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 204/2020
RELATÓRIO DE VIAGEM
DESTINO: MARINGÁ/ Pr
SAÍDA: 26/06/2020 ás 08:00 horas
RETORNO: 26/06/2020 ás 14:00 horas
Pagamento de 1/8 diária conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de
2009, na importância de R$ 36,57 (Trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos)
como reembolso de despesas de viagem realizada até o município de MARINGÁ- Pr,
para transportar paciente para fins de tratamento médico.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal
Recebi em ___/___/____
CARLOS JOSE DE MORAIS
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 205/2020
RELATÓRIO DE VIAGEM
DESTINO: CASCAVEL/ Pr
SAÍDA: 26/06/2020 ás 05:40 horas
RETORNO: 26/06/2020 ás 15:00 horas
Pagamento de 1/8 diária conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de
2009, na importância de R$ 36,57 (Trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos)
como reembolso de despesas de viagem realizada até o município de CASCAVELPr, para transportar paciente para fins de tratamento médico.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal
Recebi em ___/___/____
ANDRE LUIZ FERNANDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE perobal

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 220/2020.
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas
apresentadas ao Pregão nº14/2.020 PMP.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio
sobre propostas apresentadas no Pregão nº 14/2.020 PMP, objetivando a visando
contratação de empresa para aquisição de 01(um) caminhão caçamba basculante
6X2, novo, zero km, potência mínima de 277 CV e caçamba basculante com a
capacidade de 10,0m³, de acordo com o Convênio n.º 314/2020, firmado entre
a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, o Serviço Social Autônomo
PARANACIDADE e o Município de Perobal –Pr., tendo sido declarada vencedora a(s)
empresa(s) abaixo especificadas, nos termos da ata anexada no referido processo:
VENCEDORES
VALOR TOTAL (R$)
CHIAPETTI E CIA LTDA
350.000,00
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, em 26 de junho
de 2020.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 219/2020.
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas
apresentadas ao Pregão nº16/2.020 PMP.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio
sobre propostas apresentadas no Pregão nº 16/2.020 PMP, objetivando a contratação
de empresa para fornecimento parcelado de concreto usinado, para construção de
pista de caminhada localizada na Estrada Iris, tendo sido declarada vencedora a(s)
empresa(s) abaixo especificadas, nos termos da ata anexada no referido processo:
VENCEDORES
VALOR TOTAL (R$)
AGMACK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
50.721,00
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, em 26 de junho
de 2020.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
COMUNICAÇÃO INTERNA
Perobal, 26 de junho de 2020.
Senhor Prefeito:
Nos termos do processo de Dispensa de licitação nº 014/2020 anexo, solicito
ratificação do ato por mim praticado, na autorização concedida para a Vigilância
Sanitária Municipal de Perobal para a contratação da empresa C A E – INDUSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA inscrita no CNPJ sob n.º
04.162.105/0001-06 para aquisição de álcool líquido 70%, para atendimento das
necessidades da Vigilância Sanitária de Perobal para enfrentamento ao COVID
-19 (CORONAVIRUS), no valor de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), com
dispensa de licitação tendo como fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020.
Sendo só o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para
manifestar nossos protestos de estima e consideração.
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretario de Meio Ambiente
Chefe da Vigilância Sanitária
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA
Dispensa de Licitação nº014/2020.
Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art.
26 da Lei nº 8.666/93, e, tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual
foi submetido a exame e aprovação da Assessoria Jurídica, que emitiu parecer
favorável, RATIFICO a contratação da empresa C A E – INDUSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA inscrita no CNPJ sob n.º 04.162.105/0001-06 para
aquisição de álcool líquido 70%, para atendimento das necessidades da Vigilância
Sanitária de Perobal para enfrentamento ao COVID -19 (CORONAVIRUS), no valor
de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), com dispensa de licitação tendo como
fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020.
Perobal, 26 de junho de 2020.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°70/2020.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: CHIAPETTI & CIA LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de caminhão caçamba basculante
6x2, fabricação/modelo 2019/2020 (novo, zero km) potênica mínima de 277CV,
caçamba basculante com capacidade de 10,0 m³, de acordo com o Convênio n.º
314/2020, firmado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, o
Serviço Social Autônomo PARANACIDADE e o Município de Perobal –Pr..
Valor Total: R$ 350.000,00.
Vigência: 26/06/20 a 26/06/21.
Prazo de entrega: 90 dias
Fundamentação: Pregão nº14/2020.
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°71/2020.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: C. A. E. IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.
Objeto: contratação da empresa C A E – INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA inscrita no CNPJ sob n.º 04.162.105/0001-06 para aquisição de
álcool líquido 70%, para atendimento das necessidades da Vigilância Sanitária de
Perobal para enfrentamento ao COVID -19 (CORONAVIRUS).
Valor Total: R$ 2.050,00.
Vigência: 26/06/20 a 31/12/20.
Fundamentação: Dispensa por Limite nº14/2020.

IPREVP – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEROBAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº4
Ref: CONTRATO Nº001/2017
Contratante: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEROBAL - IPREVP.
Contratado: GOVERNANÇABRASIL S/A Tecnologia e Gestão em Serviço.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o prazo de vigência disposto na Clausula
Sétima do presente contrato, encerrando-se em 30 de dezembro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica acrescido na clausula quarta o valor total de R$
5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais) ao valor inicialmente firmado,
referente ao acréscimo do prazo previsto na clausula primeira do presente aditivo.
A serem pagos em parcelas mensais no valor de R$ 960,00 (novecentos e noventa
reais). Sem reajuste previsto para o período.
CLAUSULA TERCEIRA: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas
no instrumento do contrato original que não colidirem com as constantes do presente
aditamento.
Data: 25/06/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

Estado do Paraná
DECRETO N.º 5.509/2020
DATA: 26/06/2020
SÚMULA: Nomeia o Sr. Natalino Bispo dos Santos
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, e
DECRETA:
Art. 1º) Fica Nomeado o Sr. Natalino bispo dos Santos, portador do RG n.º 1.796.397
e do CPF nº 329.218.459-20, para o cargo de Chefe Div. Serviços Gerais, Símbolo
CC-05
Art. 2º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 26 dias do mês de Junho de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

municipio DE pérola

Estado do Paraná
PORTARIA Nº376/2020
Suspende a Licença Prêmio concedida a servidora SILVIA ARAUJO SANTANA
DALTRO e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, o Ofício nº64/2020, de 26/06/2020, da Secretária Municipal de
Educação Cultura Esporte e Lazer;
CONSIDERANDO, o contido no Artigo nº140, Paragrafo Único, da Lei Complementar
nº02/2010;
CONSIDERANDO, as medidas adotadas para compor o quadro funcional da equipe
de enfrentamento ao COVID-19, no ambulatório específico.
RESOLVE:
Art. 1º Suspender a Licença Prêmio concedida a servidora SILVIA ARAUJO
SANTANA DALTRO, matricula nº 2044-3, ocupando o cargo efetivo de Agente de
Serviços Especiais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer, referente ao período aquisitivo de (2014/2019), a partir de 28/06/2020,
restando para gozo deste período 35(trinta e cinco) dias, que será usufruído em data
a ser determinada pelo Município.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 26 de junho de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

municipio DE pérola

Estado do Paraná
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº019/2020
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, a realização do PSS – Processo Seletivo Simplificado, aberto pelo
Edital n.º001/2019, e seus anexos, Homologado pelo Edital n.º004/2019.
CONSIDERANDO, o Ofício nº 069/2020, da Secretaria Municipal de Saúde, do
Município de Pérola, Estado do Paraná.
CONSIDERANDO, as medidas adotadas para compor o quadro funcional da equipe
de enfrentamento ao COVID-19, no ambulatório específico.
RESOLVE:
Convocar os candidatos(as) aprovados(as), abaixo nominados(as), em primeira
chamada para entrega dos documentos comprobatórios que foram descritos no ato
da inscrição, em atendimento ao item 8. – DA COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS, do
PSS – Processo Seletivo Simplificado, aberto pelo Edital n.º001/2019, Homologado
pelo Edital n.º004/2019, e Relação de Documentos abaixo descritos, até as 17h00m
do dia 13/07/2020, no Departamento de Recursos Humanos.
O candidato(a) convocado(a), quando não houver interesse deverá se manifestar
encaminhando requerimento ou e-mail ao Departamento de Recursos Humanos
(e-mail: spperola@gmail.com), solicitando o deslocado para o final da lista, que
obedecerá mais uma convocação respeitando a ordem de classificação. Caso está
segunda convocação não seja atendida pelo candidato, este será automaticamente
desclassificado do certame.
Cargo: 9 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
CLASSIFICAÇÃONOMEDATA DE NASCIMENTOPONTOS
8JOÃO PAULO DE ABREU24/06/198460.00
9RENATA DO COUTO DA SILVA31/12/198460.00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIA SIMPLES) ACOMPANHADO DOS
ORIGINAIS:
01 - Carteira de Identidade (RG);
02 - Cadastro de Pessoa Física (CPF);
03 - Carteira de Trabalho e Número do PIS - (CTPS - folha de identificação frente
e verso);
04 - Comprovante de abertura de conta no Banco Itaú, contendo o número da agência
e conta;
05 - Comprovante de endereço atualizado (últimos 60dias contados da convocação);
06 - Título de Eleitor e comprovante da última votação ou Certidão de Quitação
Eleitoral;
07 - Certidão de Nascimento ou Casamento;
08 - Certificado de Reservista;
09 - Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, com número do CPF;
10-Declaração emitida pelo próprio candidato de que não foi demitido ou exonerado
do serviço Público Federal, Estadual, Distrital ou Municipal em consequência de
aplicação de pena disciplinar após sindicância, nos últimos 2 (dois) anos, contados
de forma retroativa a partir da data da Contratação, e de que não perdeu o cargo
em razão de ordem judicial transitada em julgamento a ser julgado a ser cumprida
ou em cumprimento;
11-Declaração emitida pelo próprio candidato de que não está recebendo proventos
de aposentadoria de Cargo Público, e/ou Cargo de Função Pública ressalvada os
Cargos Públicos acumuláveis na atividade, previstos na Constituição Federal;
12-Certidões Negativas de Antecedentes Criminais fornecidas pela Justiça Estadual(Fórum), e Justiça Federal-(www.jfpr.jus.br), onde o candidato residiu nos últimos 05
(cinco) anos;
13-Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.
14-Registro no Órgão de Classe e comprovante de pagamento da última anuidade,
quando for requisito do cargo;
15-Certidão de Condutor expedida pelo CIRETRAN onde o candidato possui seu
prontuário da CNH. (exigido para o cargo de Motorista);
16-Certificado de Conclusão do Curso/Escolaridade exigida para requisito do cargo;
17-01(uma) foto 3x4 recente.
Pérola - Paraná, 26 de junho de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS DE PÉROLA – FASPEL
Av Dona Pérola Byington,800 centro CEP: 87.540-000, Pérola – Paraná
CNPJ: 03.331.336/0001-25
Fone: (44) 3636-1525
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 003/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020
Conforme disposições da lei 8.666/93 e alterações.
OBJETO: locação de imóvel urbano de propriedade do LOCADOR, constituído
de 3(Três) salas, sendo 2(duas) salas para escritório e 1 (um) para almoxarifado,
edificado em alvenaria, localizado na Rua Afrânio Peixoto nº 244, nesta cidade de
Pérola, Estado do Paraná. Para abrigar a sede do Fundo de Aposentadoria e Pensões
dos Servidores Públicos de Pérola - FASPEL.
RECURSOS: Tesouro do Faspel.
DATA DO CONTRATO: 24/06/2020.
CONTRATADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
PÉROLA
CNPJ:01.513.570/0001-48
VALOR: O valor convencionado para a presente locação é de R$- 400,00
(quatrocentos reais) mensal, perfazendo um total de R$ 9.600,00(nove mil e
seiscentos reais, oitocentos reais), para 24(vinte e quatro) meses.
VIGENCIA: 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se em 01 de julho de 2020 a 30 de
junho de 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE PÉROLA
12.001
Fundo Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Pérola
09.272.0016.2049
Manutenção do FASPEL
3.3.90.39.00.00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
001
Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Pérola-Pr, 26 de junho de 2020.
ANTONIO FAVERO
Diretor Presidente do FASPEL

PREFEITURA de São Jorge do Patrocínio

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Dispensa por Limite Nº 41/2020
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório
nº 75/2020, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições
legais;
§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação,
nomeada pela Portaria nº 14/2020 de 13 de janeiro de 2020, sobre o Processo de
Licitação nº 41/2020, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E INSTALAÇÃO DE BOMBA
NO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO SERRA DAS FLORES, MUNICÍPIO DE SÃO
JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ.
§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa abaixo relacionada,
tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que
fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.
RAFAEL LINHARES ANDREOTTI – POÇOS ANDREOTTI R$ - R$ 5.978,00 (cinco mil
novecentos e setenta e oito reais).
§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada,
da decisão estabelecida neste Decreto.
§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
São Jorge do Patrocínio-PR, 26/06/2020.
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

PREFEITURA de São Jorge do Patrocínio

Estado do Paraná
TERMO DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N.º 040/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 074/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL
DE 315m², PARA INSTALAÇÃO DE UMA EMPRESA NO RAMO METALÚRGICO
(ARENITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃOES EIRELI-EPP), LOCALIZADO NO
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, inciso X DA LEI FEDERAL N° 8.666/93E
ALTERAÇÕES POSTERIORES.
FORNECEDOR: JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF: 896.843.979-68
VALOR R$: 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais).
06 parcelas de R$ 1.570,00 (um mil e quinhentos e setenta reais).
SOLICITANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
São Jorge do Patrocínio, 26 de Junho de 2020.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA de São Jorge do Patrocínio

Estado do Paraná
TERMO DE DISPENSA N.º 041/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
HIDRAULICOS E INSTALAÇÃO DE BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO
SERRA DAS FLORES, MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO
DO PARANÁ.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, inciso II DA LEI FEDERAL N° 8.666/93E
DEMAIS REGRAMENTOS PERTINENTES.
FORNECEDOR: RAFAEL LINHARES ANDREOTTI – POÇOS ANDREOTTI
CNPJ. Nº 31.899.530/0001-47
VALOR: R$ 5.978,00 (cinco mil e novecentos e setenta e oito reais).
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
São Jorge do Patrocínio, 26 de Junho de 2020.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA de São Jorge do Patrocínio

Estado do Paraná
DECRETO Nº. 075/2020
Dispõe sobre o cancelamento do Processo licitatório número: 59/2020 e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/93 .
CONSIDERANDO o disposto nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO a ausência de prejuízo para o erário público;
CONSIDERANDO a ausência de prejuízo a interesses pessoais de terceiros;
CONSIDERANDO a ausência de prejuízo para o interesse público;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica CANCELADO, o certame público denominado LICITAÇÃO na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº. 20/2020, que visava a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE LÂMPADAS DE DESCARGA, LUMINÁRIA
E REATORES EXISTENTES, E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 265
LUMINÁRIAS DE LED EM ALGUMAS RUAS E AVENIDA DO MUNICÍPIO DE SÃO
JORGE DO PATROCÍNIO-PR, em decorrência de equívocos na elaboração do edital
de Licitação.
Art. 2º Oportunamente, sanadas as irregularidades apuradas, a Administração
Pública Municipal promoverá a Licitação do objeto em questão.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO,
ESTADO DO PARANÁ, 26 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

leis@ilustrado.com.br
PREFEITURA de São Jorge do Patrocínio

Estado do Paraná
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 25/2020
O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, torna público, que
realizará no dia 09 de julho de 2020, às 08h00min por meio da INTERNET, licitação
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço unitário por item,
através do Sistema de Pregão, Bolsa de Licitações do Brasil, para: AQUISIÇÃO DE
MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR., Valor R$: 74.679,89 (setenta
e quatro mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos).Informações
sobre o presente edital poderão ser obtidas através do FONE 44 – 3634-8000,
Departamento de Licitações, de 2ª à 6ª feira no horário de expediente, através do site
http://www.sjpatrocinio.pr.gov.br/. ou Bolsa de Licitações do Brasil (www.bllcompras.
com) FONE: 41-3097-4600.
São Jorge do Patrocínio-PR, 26 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE tapejara

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 225/2020
OBJETO: SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E DE MEDIÇÃO E
VERIFICAÇÃO CONSTANTES NO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
TEM POR FINALIDADE O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS
DA LEI N° 13.280/2016, PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA EM SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS MUNICÍPIOS,
DE ACORDO COM PROJETO ESPECIFICO APROVADO, COM OBJETIVOS DE
PROMOVER A DISSEMINAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA LED NA ILUMINAÇÃO
PUBLICA DO PAIS, ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N°
064/2020.
MODALIDADE: Carta Convite nº 012/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: KTA ENGENHARIA EIRELI.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses
VALOR: 40.900,00 (quarenta mil e novecentos reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 26 de junho de 2020
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

PREFEITURA MUNICIPAL DE tapejara

Estado do Paraná
AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. º 009/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2020
O Município de Tapejara, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos
interessados que estará realizando dia 12 de agosto de 2020, às 09:00 horas,
Licitação na modalidade de Concorrência Pública n.º 009/2020, tendo por objetivo:
Alienação de um imóvel urbano, de propriedade do Município de Tapejara/PR, lote de
terras único, constituído da quadra 147 lote n° 01 e n° 03 , com formato irregular, com
área de 1.125,00 M2, situado no empreendimento denominado área residencial, no
Município de Tapejara - PR, o qual imóvel se localiza na zona Residencial 1.Outrossim,
comunica que as empresas, que manifestarem interesse, até 24 (vinte e quatro) horas
antes do horário estabelecido para apresentação das propostas, poderão participar
da presente licitação. Comunica ainda, que o Edital completo está disposto dos
interessados, na Prefeitura Municipal de Tapejara, à Avenida Presidente Tancredo de
Almeida Neves, 442, no horário normal de expediente (8:00 as 11:30 e 13:30 as 17:00
h), maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (044) 3677.1222. TapejaraPr. Em 26 de junho de 2020.Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE tapejara

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 179, DE 26 DE JUNHO DE 2020
Altera redação dada pelo Artigo 2o, da Portaria n.º 348 de 07 de agosto de 2017.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições, que lhe
confere o art. 71, inciso VI e IX, da Lei Orgânica do Município, e considerando o
Despacho, sob o n.º 229620/2020 - CAGE
RESOLVE:
Art. 1o Alterar o artigo 2o da Portaria n.º 348 de 07 de agosto de 2017, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art.2o O valor do Provento de aposentadoria será de R$ 568,99 (Quinhentos
e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), devendo este valor ser
complementado para assegurar a percepção de um salário mínimo vigente da época
de R$ 937,00 ( Novecentos e trinta e sete reais) , sendo que a forma de reajuste será
sem paridade, de acordo com o Art. 40, § 8º da Constituição Federal.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 26 de junho de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE tapira

Estado do Paraná
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 92/2017 - ID Nº. 1734
REF.: INEXIGIBILIDADE 02/2017
Terceiro Termo Aditivo ao contrato, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE
EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA COMPOREM O NASF - NÚCLEO DE APOIO
À SAÚDE DA FAMÍLIA.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já
qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções,
e a Sra. TATIANE HONDA PERECIN PRADELA, já qualificada no contrato ora
aditivado, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas
e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
Fica alterada a vigência contratual, passando sua validade para a data de 31 de
Dezembro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA QUANTIDADE E DO VALOR
Aditiva-se o valor de R$ 9.166,99 (nove mil e cento e sessenta e seis reias e noventa
e nove centavos), passando o valor total do contrato para a quantia de R$ 51.646,99
(cinquenta e um mil e seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que
ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo
Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na
presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 01 de Junho de 2020.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
TATIANE HONDA PERECIN PRADELA
CONTRATADA
Testemunhas:
1ª Testemunha
Nome eCPF
2ª Testemunha
Nome e CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE tapira

Estado do Paraná
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 91/2017 - ID Nº. 1733
REF.: INEXIGIBILIDADE 02/2017
Terceiro Termo Aditivo ao contrato, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE
EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA COMPOREM O NASF - NÚCLEO DE APOIO
À SAÚDE DA FAMÍLIA.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já
qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções,
e a Sra. ADRIELLE MIRANDA BOZZA DE LIMA, já qualificada no contrato ora
aditivado, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas
e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
Fica alterada a vigência contratual, passando sua validade para a data de 31 de
Dezembro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA QUANTIDADE E DO VALOR
Aditiva-se o valor de R$ 11.031,44 (onze mil e trinta e um reais e quarenta e quatro
centavos), passando o valor total do contrato para a quantia de R$ 62.151,44
(sessenta e dois mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que
ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo
Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na
presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 01 de Junho de 2020.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
ADRIELLE MIRANDA BOZZA DE LIMA
CONTRATADA
Testemunhas:
1ª Testemunha
Nome e CPF
2ª Testemunha
Nome e CPF
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Decreto nº 1773/2020 de 22/06/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE tapejara
Estado do Paraná
AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. º 008/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2020
O Município de Tapejara, Estado do Paraná, torna público para conhecimento
dos interessados que estará realizando dia 25 de junho de 2020, às 09:00 horas,
Licitação na modalidade de Concorrência Pública n.º 008/2020, tendo por objetivo:
a Concessão de Direito Real de Uso instituído no art. 7° do Decreto Lei n° 271/67, e
atualizada pela Lei Municipal n° 2000/2018 de 20 de setembro de 2018, a beneficiaria
vencedora da melhor proposta por licitação na modalidade da concorrência do imóvel
constituído pelo Lote de Terra n° A-1, subdivisão dos lotes n° 04 a 14 da Quadra
193, do Perímetro Urbano do Município de Tapejara, com área total de 540,00 m²,
objeto especificado na Matrícula n° 19.737, do 1° Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Cruzeiro do Oeste, constitutivo do patrimônio disponível do Município
de Tapejara – PR., conforme Lei Municipal nº 2000 de 20 de setembro de 2018.,
mediante cumprimento das exigências legais e editalícias. Outrossim, comunica que
as empresas, que manifestarem interesse, até 24 (vinte e quatro) horas antes do
horário estabelecido para apresentação das propostas, poderão participar da presente
licitação. Comunica ainda, que o Edital completo está disposto dos interessados, na
Prefeitura Municipal de Tapejara, à Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves,
442, no horário normal de expediente (8:00 as 11:30 e 13:30 as 17:00 hr). Maiores
informações poderão ser obtidas pelo telefone (044) 3677.1222. Tapejara-Pr. Em 08
de maio de 2020. Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE tapejara

Estado do Paraná
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2020
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 108/2020
VALIDADE: 25 de junho de 2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE MANUTENÇÃO,
COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA - PARANÁ.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: CEARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS
LTDA-ME.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: 95.460,00 (noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 25 de junho de 2020
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 108/2020
VALIDADE: 25 de junho de 2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE MANUTENÇÃO,
COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA - PARANÁ.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: J. S. DO AMARAL & CIA LTDA.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: 91.004,70 (noventa e um mil e quatro reais e setenta centavos)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 25 de junho de 2020
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2020
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 108/2020
VALIDADE: 25 de junho de 2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE MANUTENÇÃO,
COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA - PARANÁ.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: MASTERCOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: 90.845,90 (noventa mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa
centavos)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 25 de junho de 2020
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

PREFEITURA MUNICIPAL DE tapejara

Estado do Paraná
ERRATA
No que se refere á publicação do 2° Termo aditivo do contrato n° 054/2018, na
modalidade de Dispensa n° 006/2018, publicado em 23 de junho do ano de
2020. Onde se apresentam as cláusulas dos valores, ao invés de se ler “ para o
departamento de Vigilância Sanitária” o correto é “ para o departamento de Conselho
Tutelar”.
Tapejara, 26 de junho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

PORTARIA Nº 177, DE 25 DE JUNHO DE 2020
Altera redação dada pelo Artigo 2o, da Portaria n.º 171 de 17 de junho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições, que lhe
confere o art. 71, inciso VI e IX, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1o Alterar o artigo 2o da Portaria n.º 171 de 17 de junho de 2020, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art.2o A licença de que trata o Art. 1º, terá início no dia 04 de maio de 2020 e término
em 03 de junho de 2020.”
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 25 de junho de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
PORTARIA Nº 178, DE 25 DE JUNHO DE 2020
Concede Licença Prêmio fracionada a servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere
o artigo 71, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1o Conceder a servidora TALITA RIBEIRO ALEIXO, matrícula n.º 12882,
portadora do CI/RG n.º 8.198.596-0 – SSP-PR, ocupante do cargo de provimento
efetivo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação Social, 01 (um) mês de
Licença Prêmio Fracionada, referente o qüinqüênio 03/05/2006 a 02/05/2011, de
acordo com o disposto no artigo 99 à 102, da Lei n.º 755 do dia 09 de dezembro
de 1998, regulamentado pelo Decreto n.º 069 do dia 11 de setembro de 2003, que
aprovou o Regulamento da Licença Prêmio.
Art. 2o A licença de que trata o Art. 1º, terá início no dia 06 de julho de 2020 e término
em 05 de agosto de 2020.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 25 de junho de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITURA municipal de tapira

Estado do Paraná
ERRATA:
ONDE SE LÊ: Valor máximo: R$ 90.070,85 (noventa mil e setenta reais e oitenta e cinco centavos).
LEIA-SE: Valor máximo: R$ 90.070,80 (noventa mil e setenta reais e oitenta centavos).
ONDE SE LÊ: MENOR PREÇO POR ITEM
LEIA-SE: MENOR PREÇO GLOBAL
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 74/2020
O Município de Tapira, Estado do Paraná, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados,
que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em conformidade com o disposto
no Edital e seus anexos.
Valor máximo: R$ 90.070,85 (noventa mil e setenta reais e oitenta e cinco centavos).
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão – O
credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será até o dia 06
de Julho de 2020 às 09:00 hr (nove horas), e o início da sessão com a respectiva abertura dos envelopes
dar-se-á ás 09:00 hr (nove horas), nas dependências da Prefeitura Municipal de Tapira, sito na Rua
Paranaguá, 518, na cidade de Tapira, Estado do Paraná.
Esclarecimentos e Retirada do Edital – A cópia completa do Edital poderá ser obtida no site www.tapira.
pr.gov.br. Maiores esclarecimentos por parte dos interessados serão obtidos exclusivamente junto a Divisão
de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda à sexta feira, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas
e das 13:30 horas às 17:00 horas, na Rua Paranaguá, 518, em Tapira/PR ou pelo telefone (44) 3679-8000,
até 24 (vinte e quatro) horas do horário fixado para o credenciamento e recebimento dos envelopes de
propostas de preços e habilitação.
Tapira/PR, 23 de Junho de 2020.
EDNER JOÃO PERES DA SILVA
Pregoeiro

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da
outras providências.

O Prefeito Municipal de TAPIRA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas
pela Lei Orçamentária nº 903/2019 de 26/11/2019.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 40.245,34
(quarenta mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), destinado ao
reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Suplementação
07.000.00.000.0000.0.000.
07.020.00.000.0000.0.000.
07.020.28.846.0002.0.002.
83 - 3.1.90.91.00.00
08.000.00.000.0000.0.000.
08.021.00.000.0000.0.000.
08.021.10.301.0054.2.014.
624 - 3.1.90.13.00.00
598 - 3.1.91.13.00.00
08.021.10.301.0054.2.016.
600 - 3.1.90.13.00.00
09.000.00.000.0000.0.000.
09.004.00.000.0000.0.000.
09.004.08.243.0062.6.003.
660 - 3.1.90.11.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Tesouraria
Sentenças Judiciais
25.000,00
01000 SENTENÇAS JUDICIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão de Saude Pública
Manutenção da Saude Publica
11.100,00
1494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.100,00
1494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Manutenção do Programa Saude da Familia
3.000,00
1494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMDCA - Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente
Manutenção das Atividades do Departamento da Criança e Adolescente
45,34
31809 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Total Suplementação:

40.245,34

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste
Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme
discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.
Redução
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VIAÇÃO
12.033.00.000.0000.0.000.
Divisão de Serviços Urbanos
12.033.15.452.0045.2.053.
da Divisão de Serviços Urbanos
2020
Exercício: Manutenção
469 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 40.245,34
PESSOAL CIVIL

Total Redução:

40.245,34

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
em 22 de junho de 2020.

Edifício da Prefeitura Municipal de TAPIRA , Estado do Paraná,

CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE tuneiras do oeste

Estado do Paraná
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2020 (art. 24, IV)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2020
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 II da Lei nº 8.666/93, e com base
no Parecer Jurídico expedido em 25/06/2020, resolve RATIFICAR os termos da
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2020 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
056/2020) para contratação da empresa ANA PAULA DA ROCHA 05259637909,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 28.069.691/0001-07, com
sede na Rua das Bromélias, 30 – Jardim Tropical, na cidade de Goioerê/PR, com o
objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO
DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT)
REFERENTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TUNEIRAS DO
OESTE.
O valor total da contratação é de R$-8.000,00 (oito mil reais).
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do
necessário contrato, 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, 26 de junho de 2020.
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE tuneiras do oeste

Estado do
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 249/2019
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409,
Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.247.329/000113, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro,
casado, portador da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº
281.629.279-72, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e por
outro lado à empresa LUCIANA MIKHAIL BAGINI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 03.024.855/0001-40, com estabelecimento à Avenida Rio de Janeiro nº 173,
Centro, na cidade de Tuneiras do Oeste - PR, com telefone de contato (44)3653-1344,
representada neste ato por Luciana Mikhail Bagini, brasileira, casada, empresária,
portador(a) da CI/RG nº 8.990.655-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 251.402.51841, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o presente
TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2019, oriundo do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2019 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2019),
com as seguintes condições:
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditivo de valor do CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 249/2019 em 25% (vinte e cinco por cento), oriundo do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2019, considerando a vantajosidade à Administração
Pública e observando a viabilidade técnica e econômica da contratação no que
diz respeito a economia de recursos, agilidade, centralização dos serviços e
principalmente dar continuidade ao objeto licitado.
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR ADITIVADO
2.1 Com a alteração do valor inicialmente contratado, passa o contrato, de R$80.000,00 (oitenta mil), para o valor de R$-100.000,00 (cem mil), considerando o
acréscimo de R$-20.000,00 (vinte mil), referente a 25% do valor dos itens aditivados,
conforme tabela abaixo:
LOTE 2
ItemDescriçãoUnidadeQuant. Adit.Valor Unit.Valor Total Adit.
1MEDICAMENTOS DE REF. GENERICOSUNID1,0080.000,000020.000,00
3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
4.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com
base nos art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Quarta, § 4º, do CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 249/2019.
4.0 – CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO:
5.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no
Contrato.
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de
aditamento e na presença de 2 (duas) testemunhas.
Tuneiras do Oeste, 25 de junho de 2020.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito MunicipalLUCIANA MIKHAIL BAGINI – EPP
Luciana Mikhail Bagini
Representante Legal
ContratanteContratada
Testemunhas:
1 . ______________________________2. _______________________________
Nome: José Vinícius Cuareli Alécio
Nome: Juliana C. Santos Tamura Bispo
R.G. : 9.826.159-1 SSP/PR		
R.G. : 9.205.965-0 SSP/PR

PREFEITURA municipal de xambrê

Estado do Paraná

PREFEITURA municipal de xambrê

Estado do Paraná

TERMO ADITIVO 002 REF. AO CONTRATO N°.089/2018 FIRMADO EM 13/09/2018, NO QUAL FIGURA
COMO LOCATÁRIO O MUNICÍPIO DE XAMBRÊ, E COMO LOCADOR LAUDENIR DIAS DE SOUSA.
Inexigibilidade nº004/2018
Pelo presente Termo Aditivo, o Município de Xambrê, pessoa jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ- sob n° 76.247.360/0001-54, estabelecida na Av. Roque Gonzales 480, em Xambrê - PR, neste
ato representado por WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO, brasileiro, casado, agente político,
portador do RG nº. 1.723.475-7/SESP-PR, e do CPF. Nº. 300.696.969-34, residente na Av. México, 85,
em Xambrê, Estado do Paraná doravante denominado CONTRATANTE, e LAUDENIR DIAS DE SOUSA,
pessoa física, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob nº.527.378.709-25, RG nº1.424.800 SSP/RO
residente e domiciliada na Alameda Fortaleza, 2694 Setor 03, CEP:76870-5220, na cidade Ariquemes RO,
ficando neste ato representada pelo seu produrador Srº.MARCOS ROBERTO DA SILVA, RG nº 9.408.8429 SESP/RO E CPF nº 045.388.479-25, residente e domiciliado na Rua Chile nº 783 cidade de Xambrê
– PR, resolvem, de comum acordo, rescindir o contrato nº.089, firmado em 13 de setembro de 2018, nos
seguintes termos:
Cláusula Primeira: As partes, de comum acordo, resolvem rescindir o presente contrato a partir de 12
de junho de 2020.
Cláusula Segunda: O contratado dá ao contratante plena e total quitação do contrato até 12 de junho
de 2020.
Xambrê-Pr, 10 de junho de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal de Xambrê
Contratante
LAUDENIR DIAS DE SOUSA
Contratado
TESTEMUNHAS:
EDEVALDO DELAI
CPF-526.852.849-15
ROBIM HUDSON DE OLIVEIRA
CPF-608.632.189-20

TERMO ADITIVO 002 REF. AO CONTRATO DE COMODATO FIRMADO EM 13/09/2018, NO QUAL
FIGURA COMO COMODANTE O MUNICÍPIO DE XAMBRÊ, E COMO COMODATÁRIA W DE OLIVEIRA
- CONFECÇÕES.
Pelo presente Termo Aditivo, o Município de Xambrê, pessoa jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ- sob n° 76.247.360/0001-54, estabelecida na Av. Roque Gonzales 480, em Xambrê - PR, neste
ato representado por WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO, brasileiro, casado, agente político,
portador do RG nº. 1.723.475-7/SESP-PR, e do CPF. Nº. 300.696.969-34, residente na Av. México, 85, em
Xambrê, Estado do Paraná doravante denominado COMODANTE, e ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
W DE OLIVEIRA - CONFECÇÕES, inscrita no CNPJ sob nº28.632.105/0001-82, com sede a Avenida
Alberto Byington, 505, Centro, CEP: 87.535-000, na cidade de Xambrê-PR, doravante denominada
COMODATÁRIA, neste ato representada pelo seu representante o Srº. WANDERLEY DE OLIVEIRA,
brasileiro, comerciante, portador do CPF nº 870.408.249-49 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua
Ludovico Delai, 412, Jardim Bonanza I, CEP 87535-000, na cidade de Xambrê-PR, resolvem, de comum
acordo, aditar o contrato de comodato, firmado em 13 de setembro de 2018, nos seguintes termos:
Cláusula Primeira: Fica alterado o imóvel dado em comodato, constante na clausula primeira do presente
contrato, para “o imóvel urbano contendo um barracão em alvenaria, com área de aproximadamente 220
m2, situado na data de terras nº06, da quadra nº64-A/B, neste Município de Xambrê, Estado do Paraná,
sito à Praça do Cristo nº620, de propriedade do município”.
Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Xambrê, Pr 10 de junho de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal de Xambrê
Comodante
W DE OLIVEIRA - CONFECÇÕES
Comodatária
TESTEMUNHAS:
EDEVALDO DELAI
CPF-526.852.849-15
ROBIM HUDSON DE OLIVIERA
CPF-608.632.189-20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

DECRETO Nº 2256/2020
DE 26 DE JUNHO DE 2020

SÚMULA: “Estabelece em regime especial as atividades
escolares na forma de aulas não presenciais para a Educação
Infantil em decorrência da pandemia causada pelo COVID19”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso
de suas atribuições legais e, principalmente na Lei Orgânica do Município c/c os
dispostos na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e,
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, do
Governo do Estado do Paraná, que trata sobre as medidas de enfrentamento de
emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (Covid-19);
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 2.192/2020, de 23 de Março de
2020, que trata sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a Deliberação nº. 001/2020, de 31 de março de 2020, do
Conselho

Estadual

de

Educação,

que

institui

o

regime

especial

para

o

desenvolvimento de atividades escolares no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do
Paraná;
CONSIDERANDO a Resolução nº 1.016 de 03 de abril de 2020, da
Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná, que estabelece em regime especial
as atividades escolares na forma de aulas não presenciais, em decorrência da
pandemia causada pelo Covid-19.
CONSIDERANDO a excepcional autorização de AULAS NÃO PRESENCIAIS
para a EDUCAÇÃO INFANTIL a partir da Deliberação nº 02/2020 do Conselho Estadual
de Educação, que alterou a Deliberação nº 01/2020 - CEE, em seu artigo 2º.

DECRETA:
Art. 1º - As aulas presenciais da Educação Infantil estavam suspensas,
porém no dia: 25/05/2020 foi aprovada a Deliberação CEE/CP Nº 02/2020 dispondo a
alteração do Artigo 2º da Deliberação CEE/CP Nº 01/2020, permitindo que o regime
especial (aulas não presenciais) possa ser exercido pelas instituições de ensino que
ofertam a Educação Infantil.
Art. 2º - Diante dessa alteração, fica determinado que os professores da
Educação Infantil deverão também planejar e encaminhar atividades escolares não
presenciais impressas, materiais e recursos pedagógicos via whatsapp, para seus
estudantes, no período de enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus – COVID-19 a partir do dia:
01/06/2020.
Art. 3º - Assim como no Ensino Fundamental, as aulas não presenciais na
Educação Infantil seguem a orientação disposta na Deliberação 01/2020 -CEE em seu
artigo 5º que dispõem sobre quais são as atividades escolares compreendidas como
atividades escolares não presenciais e Decreto Municipal Nº 2253/2020.
Art. 4º - A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, como
gestora da Rede Pública Municipal de Ensino, disponibilizará materiais por escrito com
atividades organizados em forma de apostila quinzenal.
§1º As atividades de que tratam o caput deste artigo serão
disponibilizadas na forma de 04 (quatro) horas diárias, abrangendo todos os
componentes curriculares de cada nível/ano.
§ 2º Os esclarecimentos de eventuais dúvidas acerca do andamento das
atividades não presenciais serão disponibilizados por meio eletrônico e aplicativos
Whatsapp, disponibilizados pela instituição de ensino.
Art. 5º Para a Educação Infantil de 0 á 3 anos do Centro Municipal de
Educação Infantil serão elaborados vídeos-aulas diários pelos professores que será
publicados nos grupos via Whatsapp.
Art. 6º - A frequência do estudante será registrada mediante a entrega
das atividades devidamente datadas e realizadas.

Estado do Paraná
PORTARIA N º 255/2020
SÚMULA: Concessão de Férias Interrompidas.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1 º - Conceder 02 (dois) dias de férias que haviam sido interrompidas através da Portaria de nº 402/2019, ao
servidor VALDEMIR RIBEIRO SPARAPAN, portador da CI/RG nº 8.223.284-2, ocupante do cargo de Provimento Efetivo
de ASSISTENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS, lotado na SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO,
com o período de aquisição de 05/03/2014 a 04/03/2015, com fruição em 07/10/2019 a 26/10/2019, conforme Portaria
de nº 378/2019, para serem gozadas no período de 29/06/2020 a 30/06/2020.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 (vinte e seis) dias do
mês de junho de 2020.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 256/2020.
SÚMULA: Concede férias a servidora pública.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias a servidora pública ANA PAULA COLOMBO PEREIRA, portadora da CI/RG n.º 13.037.0349, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, lotada na
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, com o período de aquisição de 02/04/2019 a 01/04/2020, com fruição
em 22/07/2020 a 20/08/2020.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 (vinte e seis) dias do
mês de junho de 2020.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 257/2020.
SÚMULA: Concede férias ao servidor público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor público ANISIO PEREIRA DOS SANTOS, portador da CI/RG n.º 7.017.1783, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotado na SECRETARIA DE
TURISMO, MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA, FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA
AGRÁRIA, com o período de aquisição de 22/08/2018 a 21/08/2019, com fruição em 01/07/2020 a 30/07/2020.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 (vinte e seis) dias do
mês de junho de 2020.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 258/2020
SÚMULA: Concede Férias ao Servidor Público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor MOACIR DA SILVA TINTI, portador da CI/RG nº. 6.660.111-0 SSP/PR, ocupante
do cargo de Provimento Efetivo de TESOUREIRO, lotado na SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, com o
período de aquisição de 24/12/2013 à 23/12/2014, com fruição em 06/07/2020 a 04/08/2020.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 (vinte e seis) dias do
mês de junho de 2020.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 259/2020.
SÚMULA: Concede férias ao servidor público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor público ROBERTO GONÇALVES DELFIM, portador da CI/RG n.º 9.999.980-2,
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de PROCURADOR JURÍDICO, lotado no GABINETE DO PREFEITO, com o
período de aquisição de 14/05/2019 a 13/05/2020, com fruição em 01/07/2020 a 30/07/2020.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 (vinte e seis) dias do
mês de junho de 2020.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 260/2020
SÚMULA: Relota Servidor Público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Relota o servidor LUIZ MOREIRA DE MORAIS, portador CI/RG nº. 4.597.888-5, ocupante do cargo de
Provimento Efetivo de MOTORISTA “D”, para a SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, a partir de 01 de
julho de 2020.
ART. 2º - Revogam a disposição em contrario e em especial a Portaria de nº 204/2018.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 (vinte e seis) dias do
mês de junho de 2020.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 261/2020
SÚMULA: Concede Licença Prêmio a Servidora.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1 º - Conceder 03 (três) meses de Licença Prêmio a servidora JOSELAINE MARTINS DE SOUZA, portadora
da CI/RG n.º 9.579.087-9, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, lotada na
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, referente ao quinquênio 2012/2017, para fruir no período 01/07/2020 a
01/10/2020, sem prejuízo de seus vencimentos.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 (vinte e seis) dias do
mês de junho de 2020.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 262/2020
SÚMULA: Promove Professora por Progressão Funcional de uma Classe para outra no mesmo Nível.
A PREFEITA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, com base na Lei
Complementar nº 027/2010 e Processos de Progressão Funcional Nº. 007/2020.
RESOLVE:
ART. 1º. Fica Promovido a partir de 14/05/2020, por Progressão Funcional de uma Classe para outra, permanecendo
no mesmo Nível, a Professora abaixo relacionada, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na Classe 03
para a Classe 04, no mesmo Nível, como segue:
NºNOMENÍVELDA
CLASSEPARA CLASSE
01IVONETE DO VALE OLIVEIRA ANDO“P5”0304
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho
de 2020.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 263/2020
SÚMULA: Promove Professora por Progressão Funcional de uma Classe para outra no mesmo Nível.
A PREFEITA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, com base na Lei
Complementar nº 027/2010 e Processos de Progressão Funcional Nº. 008/2020.
RESOLVE:
ART. 1º. Fica Promovido a partir de 06/05/2020, por Progressão Funcional de uma Classe para outra, permanecendo
no mesmo Nível, a Professora abaixo relacionada, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na Classe 02
para a Classe 03, no mesmo Nível, como segue:
NºNOMENÍVELDA
CLASSEPARA CLASSE
01CLEUZA GONÇALVES RODRIGUES HERCULANO“P5”0203
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho
de 2020.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N. º 264/2020
SUMULA: Promove Professora por Progressão Funcional de uma Referência para outra na mesma Classe.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, com base na Lei
Complementar nº 027/2010, e Progressão Nº 001, 002, 003, 004, 005 e 006 de 2020.
RESOLVE:
ART. 1º. Fica Promovido a partir de 12/03/2020, por Progressão Funcional de uma Referencia para outra na mesma
Classe, as Professoras abaixo relacionadas, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, nas classes e referência,
carga horária e data de concessão especificada, como segue:
NºNOMENÍVELDA
CLASSEPARA CLASSE
01ELISANDRA KELLI DE OLIVEIRA“P5”1213
02ELISANGELA REVESSI PALHARES“P5”1213
03LADIR AMARAL DE OLIVEIRA“P5”1213
04DALVA GONÇALVES DIAS“P5”1213
05VALDETE BENASSI PAULINO“P5”1213
06MARIA APARECIDA DOS SANTOS“P5”1213
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 dias do mês de junho de 2020.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

Art. 7° - As atividades realizadas pelas instituições de ensino municipais
serão contabilizados como dias letivos, conforme estabelecido no Calendário Escolar.

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Art. 8º - Todos materiais utilizados pelos professores no desenvolvimento
das atividades pedagógicas, tais como: livros, apostilas e mídias em geral, deverão ser
devidamente referenciadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
DECRETO Nº 2259/2020
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, Créditos Adicionais Especiais e Suplementar
por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando
as disposições da Lei Municipal Nº. 510, de 29 (vinte e nove) de maio de 2020, publicada no Diário Oficial do Município
(Jornal Umuarama Ilustrado) em 30 (trinta) de maio de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Abre no Orçamento Geral para o exercício de 2020 o Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação
no valor de R$- 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), mediante a inclusão de rubrica de despesa da dotação
orçamentária:
07 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
07.03 DIVISAO DE ESPORTE E LAZER
278120012.2.037000 Manutencao da Divisao de Esportes e Lazer
418
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
17.500,00
0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente
Art. 2º. Para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal reduzirá a seguinte dotação
do orçamento vigente:
07 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
07.02 DIVISAO DE EDUCACAO
123610007.2.030000 Manutencao do Transporte Escolar
320
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.500,00
0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - Pr., aos 26 (vinte e seis) dia do mês de junho de 2020.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

TERMO DE ADITIVO

Art. 9º - Os casos omissos e os recursos referentes a este Decreto deverão
ser protocolados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Alto
Paraíso.
Art.10 - Este Decreto tem efeito retroativo a data de autorização da
Deliberação 02/2020, em 01 de Junho de 2020, e perdurará por tempo indeterminado,
ou até que o Governo Estadual e/ou Municipal emitam novo Decreto autorizando às
aulas presenciais e poderá ser revisto a qualquer tempo.

Alto Paraíso - PR, 26 de junho de 2020.

2° Termo aditivo do contrato nº.119/2019, decorrente de Pregão n° 30/2019 de Contratação de uma
empresa para prestação de serviços especializados de pintura e pedreiro para atender todas as Secretarias
da Prefeitura de Alto Piquiri e seus Distritos com COTA para ME e EPP.
O MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°
76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI-PR,
87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa
CICERO A. FERREIRA - ME , inscrita no CNPJ sob nº. 20.685.515/0001-80, com sede no endereço
AVENIDA REPÚBLICA, 628, CENTRO, CENTRO MARIA HELENA-PR neste ato representada por CÍCERO
APARECIDO FERREIRA, portador do RG n° 01978460333, portador do CPF sob n° 036.467.889-50,
acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
PREFEITO

O presente termo aditivo tem por objeto - Reajuste de Valores na importância de R$ 120.031,60 (cento
e vinte mil e trinta e um reais e sessenta centavos). Fica aditado o valor do presente contrato para mais 12
(doze) meses conforme necessidade do município. Segue em anexo documentos que comprovem a
vantajosidade ao município em prorrogar o contrato, com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº.
8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
Processo Administrativo n° 064/2020
Pregão Presencial nº 036/2020
A Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, com sede na Av. Pedro Amaro dos Santos, n.º 900, torna
público que realizará no local e data abaixo, Certame licitatório na modalidade PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL,
para o seguinte:
OBJETO: “Celebração de ata de registro de preços visando futuras e eventuais AQUISIÇÕES DE PEÇAS COM
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1317E, PLACA AUC-6293,
PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE NO LOTE
I, DESTE EDITAL”
Nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei Complementar 147/2014, a
presente licitação é destinado à participação exclusiva de ME E EPP.
Não havendo proposta exclusiva de participação das MPE’S, EPP’S e MEI’S, o pregoeiro poderá negociar com outras
empresas participantes do processo que não se enquadrem como tal.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
VALOR: R$ 27.614,00 (Vinte e Sete Mil Seiscentos e Quatorze Reais).
DATA DE ABERTURA: 13/07/2020 – 14h00m – Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 5.450 de 31 de maio
de 2005 e 5.504 de 05 de agosto de 2005, Decreto Federal nº 7.892/2013, da Lei Complementar 123/2006, Lei
Complementar 147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciado e fornecidos na Prefeitura
Municipal, no horário das 7:30 às 11:30 e das 13:00 ás 17:00, maiores informações pelo telefone (44) 3664-1320 ou
no site www.altoparaiso.pr.gov.br, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de Junho de 2020.
DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

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

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
Exercício: 2020

TERMO DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO piquiri

1° Termo aditivo do contrato nº.119/2019, decorrente de Pregão n° 30/2019 de Contratação de uma
empresa para prestação de serviços especializados de pintura e pedreiro para atender todas as Secretarias
da Prefeitura de Alto Piquiri e seus Distritos com COTA para ME e EPP.
O MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°
76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI-PR,
87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa
CICERO A. FERREIRA - ME , inscrita no CNPJ sob nº. 20.685.515/0001-80, com sede no endereço
AVENIDA REPÚBLICA, 628, CENTRO, CENTRO MARIA HELENA-PR neste ato representada por CÍCERO
APARECIDO FERREIRA, portador do RG n° 01978460333, portador do CPF sob n° 036.467.889-50,
acordam por meio deste o que segue:

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 25/06/2021. Fica
aditado o prazo do presente contrato em mais 12 (doze) meses, com fundamento art. 57, II da Lei nº.
8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO piquiri

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 121/2020, de 26 de Junho de 2020.
SÚMULA: Transfere a servidora NILZA CAMILO TEIXEIRA SOARES, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
I - Transfere a servidora NILZA CAMILO TEIXEIRA SOARES, portadora do RG Nº 70129310-SSPPR e
CPF:052.431.769-07, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, matrícula 18902, admitida em 09 de fevereiro de 2009, da
Secretaria Municipal de Saúde para prestar serviços no na Secretaria Municipal de Educação, no Cmei Vovó Otília,
com carga horaria de 40 horas semanais, a partir de 29 de junho de 2020.
II - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Alto Piquiri, Sexta-feira, 26 de Junho de 2020.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal
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CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

CONTRATADA
CICERO A. FERREIRA - ME

CNPJ:76.247.352/0001-08

CNPJ:206.855.150-00180

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

CÍCERO APARECIDO FERREIRA
RG:01978460333
CPF:036.467.889-50
REPRESENTANTE LEGAL
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO piquiri

Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO
CONTRATO Nº: 114/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: CONSIGNET SISTEMAS LTDA
DO OBJETO: Contratação de empresa para implantação, migração de dados, suporte técnico operacional e
manutenção de sofware digital de gerenciamento e controle de margem consignável e gestão de consignações
facultativas em folha de pagamento..
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até
30 de junho de 2025.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 0,01 ( um centavo) a serem pagos
conforme o cumprimento dos requisitos constantes na Inexigibilidade nº 4/2020.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
REINALDO DA SILVA JUNIOR
Representante Legal da Empresa
Contratado

ALTO PIQUIRI 26 de junho de 2020.
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Estado do Paraná
DESPACHO
ACOLHO o Parecer da Comissão de Licitação e do Assessor Jurídico referente à Licitação na modalidade Dispensa
Por Limite nº 4/2020, para Contratação de empresa para implantação, migração de dados, suporte técnico operacional
e manutenção de sofware digital de gerenciamento e controle de margem consignável e gestão de consignações
facultativas em folha de pagamento.
HOMOLOGO a presente decisão de dispensa para contratação da empresa:
CONSIGNET SISTEMAS LTDA, CNPJ/MF: nº 23.112.748/0001-81, Contratação de empresa para implantação,
migração de dados, suporte técnico operacional e manutenção de sofware digital de gerenciamento e controle de
margem consignável e gestão de consignações facultativas em folha de pagamento., determinando sua publicação na
Imprensa Oficial como forma e eficácia dos atos, em conformidade com o estabelecido no Artigo 26 da Lei n.º 8.666/93
bem como todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento da Lei.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
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CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

CONTRATADA
CICERO A. FERREIRA - ME

CNPJ:76.247.352/0001-08

CNPJ:206.855.150-00180
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO piquiri
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e do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
a
PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 78/2020
Pregão N.º 31/2020
EXCLUSIVO ME E EPP
DATA DA ABERTURA: 08 de julho de 2020.
HORÁRIO: 08:30 horas.
LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa habilitação no fornecimento de materiais gráficos para atender a todas as
secretarias, conforme ANEXO I do edital.
TIPO: Menor Preço – Por Item.
REGIME CONTRATAÇÃO: Compras.
VALOR ESTIMADO: R$ 74.040,00(setenta e quatro mil e quarenta reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme a retirada - 30 dias após a emissão da Nota Fiscal
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de Alto Piquiri, pelo site www.altopiquiri.pr.gov.
br, pelo telefone (44)3656-8000 ou no Departamento de Licitações, desta Prefeitura Municipal, de Segunda à SextaFeira, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas ou pelo e-mail licitacao@altopiquiri.pr.gov.br.
Alto Piquiri - Pr, 26 de junho de 2020
LUIZ APARECIDO RABELO JUNIOR
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO piquiri

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

CÍCERO APARECIDO FERREIRA
RG:01978460333
CPF:036.467.889-50
REPRESENTANTE LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Paraná
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA www.elotech.com.br
DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020
O MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL CONVOCA AS EMPRESAS:
PAPIROS MOVEIS E ELETROS CNPJ: 25.325.301/0001-16
FELIPE RUIZ LOPES PAPELARIA.CNPJ: 32.722.664/0001-50
DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020 NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.
Cafezal do Sul, 26 de junho de 2020.

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2020
Pregão N.º 32/2020
DATA DA ABERTURA: 09 de julho de 2020.
HORÁRIO: 08:30 horas.
LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Aquisição de peças e equipamentos de informática para atender a todas as secretarias, conforme ANEXO
I do edital.
TIPO: Menor Preço – Por Item.
REGIME CONTRATAÇÃO: Compras.
VALOR ESTIMADO: R$ 446.306,35(quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e seis reais e trinta e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme a retirada - 30 dias após a emissão da Nota Fiscal
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de Alto Piquiri, pelo site www.altopiquiri.pr.gov.
br, pelo telefone (44)3656-8000 ou no Departamento de Licitações, desta Prefeitura Municipal, de Segunda à SextaFeira, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas ou pelo e-mail licitacao@altopiquiri.pr.gov.br.
Alto Piquiri - Pr, 26 de junho de 2020
LUIZ APARECIDO RABELO JUNIOR
Pregoeiro Municipal

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 28 e 29 de Junho de 2020

ILANÇAMENTO

Preparada para o futuro, a nova picape
Strada chega na Fipal de Umuarama
Em épocas de grandes
mudanças, a Fiat se preparou para novos tempos. E a
Nova Strada é o mais recente
lançamento que aponta a
marca nessa direção. Em
sua segunda geração, a picape compacta evoluiu por
completo para manter sua
liderança de duas décadas
de mercado. Em Umuarama
a picape chegou na revendedora Fipal e os clientes
podem fazer um teste drive.
A chegada da Nova Strada destaca a especialização
da Fiat como fabricante
de picapes para todo tipo
de uso. Um dos maiores
méritos do projeto foi de
manter as qualidades pelas
quais o veículo sempre foi
reconhecido – versatilidade,
qualidade, confiança, robustez e custo-benefício no uso
de trabalho – para atender
também o consumidor que
deseja um veículo moderno,
tecnológico e seguro para a
família e o lazer. Por isso, a
marca inova, uma vez mais,
ao apresentar a inédita configuração cabine dupla com
quatro portas e homologada
para cinco passageiros.
Com a Nova Strada e a
picape Toro, a Fiat conta
com os dois veículos mais
vendidos do Brasil no segmento de comerciais leves.
No importante segmento das
picapes (12,9% dos veículos
comercializados no país

U

em superfícies deformáveis
(areia, terra, brita, neve),
permitindo o travamento da
roda por breves instantes
e formando “cunhas” de
material na frente da roda.
Esse material melhora a
aderência dos pneus e a manobra, reduzindo a distância
de parada em piso de pouca
aderência.

em 2019), os dois modelos
somados colocaram a marca
com 41,4% das vendas na categoria no ano passado. Isso
significa que, de dez picapes
vendidas no país, quatro são
da fabricante instalada em
Betim (MG).
Os números robustos da
picape compacta fizeram
com que sua produção batesse o recorde de um milhão de
unidades em 2014.
Design inovador
O visual da Nova Strada
está em linha com o design
bem-sucedido dos últimos
lançamentos da Fiat. Mesmo
inspirado nos elementos da
picape Toro – vencedor de
cinco prêmios nacionais e
internacionais de design,
inclusive o cobiçado Red Dot
Award – o modelo tem identidade própria. Com influência
italiana, para ser funcional e
emocional ao mesmo tempo,
todo o desenvolvido foi realizado no FCA Design Center
Latam do Polo Automotivo
Fiat, em Betim (MG).
Sua forte presença é marcada por uma frente elevada,
com destaque para os faróis
de LED afilados com luzes DRL (Daytime Running
Light). O conjunto ótico produz 1.700 lúmens, cerca de
20% mais luminosidade que
seu principal concorrente.
Ainda na dianteira, a grade
imponente abriga o logo
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A chegada da Nova Strada destaca a especialização da Fiat como fabricante de picapes
para todo tipo de uso

script da marca no centro
da peça e traz o discreto
e elegante Fiat flag, que
compõe a nova identidade
visual que os carros da fabricante receberão daqui
para frente. O capô vincado
sugere a força e a robustez
que caracterizam o veículo.
Tecnologia de ponta
A moderna plataforma
MPP permite uma arquitetura com equipamentos
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sofisticados. Como itens de
série em todas as versões, a
Nova Strada recebeu, entre
outros recursos, controle de
estabilidade, assistente de
partida em rampa e controle
de tração avançado E-Locker
(TC+).
Trata-se de um sistema
voltado para situações de
off-road leve, que auxilia
em manobras do veículo
que se encontra em terreno
escorregadio e com a roda
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patinando. Ao acionar a tecla
TC+, o equipamento transfere mais torque para a roda
com maior aderência, fazendo com que a picape vença
mais obstáculos. A função é
desativada automaticamente
a partir de 65 km/h.
O mesmo TC+ ativa o
ABS Off-Road, uma calibração que melhora o comportamento de frenagem do
veículo quando é necessário o acionamento do ABS
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Mopar: garantia
de 3 anos e ampla
lista de acessórios
Um veículo tão significativo
e com tantas evoluções como a
Nova Fiat Strada não poderia
ficar sem um programa de
pós-vendas à altura. Por isso,
a Mopar, marca de peças, acessórios, serviços e atendimento
ao cliente da FCA, preparou
uma série de novidades para
aprimorar a experiência do
consumidor da picape.
A começar pela garantia
de fábrica que, pela primeira
vez na história do modelo,
passa a ser de 3 anos, com
a possibilidade de adquirir
um dos planos da Garantia
Adicional Fiat de 12 ou 24
meses, para chegar a até 5
anos de cobertura. E o mais
importante: essas opções –
plano Amplo, com mais de 10
mil itens de cobertura, e plano Motor e Câmbio, focado
em itens essenciais – podem
ser adotadas inclusive por
clientes profissionais, uma
exclusividade na categoria.
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UNIPAR

TALENTO UNIPAR

Ex-aluna de Enfermagem é diretora da 12ª Regional de Saúde
Viviane Herrera se dedicou muito na busca dos seus objetivos profissionais e conseguiu alcançá-los

C

onstruir uma carreira profissional de sucesso é o
objetivo de todos os estudantes que ingressam
no ensino superior. Mas para alcançar esse propósito
é preciso foco, segundo a enfermeira Viviane Herrera,
diretora da 12ª Regional de Saúde de Umuarama.
Ex-aluna do curso de Enfermagem da Universidade
Paranaense, Viviane começou a trilhar sua trajetória
de sucesso na própria Unipar, assim que terminou sua
graduação, em 2008. Ela foi RT (Responsável Técnica)
na UBS/CSE (Unidade Básica de Saúde/Centro de Saúde
Escola), onde, entre outras funções, orientava estagiários.
Dois anos depois, foi contratada pela Prefeitura para
a chefia do setor de Atenção Primária da Secretaria de
Saúde de Umuarama e para o projeto de implantação do
Samu Macronoroeste, considerado o maior em número
de municípios do Paraná.
E foi além. No Samu, foi coordenadora de Enfermagem
por dois anos. Aprovada no concurso público de
Umuarama, tem experiência também como enfermeira do
Saúde da Família, setor que anos depois foi coordenadora;
e chefe da seção de Atenção Primária à Saúde.

Na Regional

Foi no ano passado que Viviane Herrera
assumiu a direção da 12ª Regional de
Saúde do Estado, entidade que abrange
21 municípios do noroeste. Ela diz estar
orgulhosa das conquistas e deste cargo
que conquistou. “Sempre tive que estudar
e trabalhar muito”, enfatiza a enfermeira,
acrescentando que trabalha desde os 14
anos. “Sou de família humilde e por isso
nunca pude contar com o apoio financeiro
dos meus pais, mas sou grata a eles por
terem me dado o melhor de mim, que é
a educação, os valores... Prometo que vou
continuar batalhando por novas chances
de crescer na carreira”, descreve.

...atuando no Saúde da Família...
Viviane Herrera em selfie...

À Unipar

Demonstrando gratidão, a enfermeira Viviane
Herrera diz só ter elogios para a Unipar: “A Unipar
tem bons professores, todos com muita vivência
profissional, infraestrutura diferenciada, programas
de estágios com profissionais qualificados, diversos
projetos de pesquisa e extensão, além de uma grade
curricular de excelência. Tudo isso foi importante
não só para ampliar meus conhecimentos, mas
também para me incentivar nos meus propósitos
de carreira”. E diz que vai retornar: “Quero retomar
minha carreira acadêmica, para futuramente ser uma
professora da Instituição e, assim, poder contribuir
com a formação dos estudantes, dividindo as
experiências que adquiri nesta minha rápida, mas
bem produtiva, trajetória profissional”.

...e com o secretário
de Estado da Saúde,
Beto Preto: alinhados,
conhecimentos
técnicos em
Enfermagem
e bagagem de
experiências em
gestão impulsionam
sua carreira

