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Operação Garimpo
gerou multa ao

STF autoriza
terceirização
irrestrita nas
empresas

WhatsApp

O STF decidiu que é constitucional a terceirização de
qualquer atividade. Com 7
votos a favor e 4 contrários,
o julgamento terminou nesta
quinta-feira. Os ministros analisaram dois casos anteriores à
lei da terceirização e à reforma
trabalhista, que começaram a
valer no ano passado.

A multa milionária aplicada pela Justiça
Federal de Umuarama contra o aplicativo
What’sApp foi no curso da investigação da
Operação Malote, que resultou na prisão
do megatraficante umuaramense Adriano
Augustin Calonga Lechuga, 38 anos, conhecido como “Garimpo”, em abril de 2017.
A investigação chegou a ser desmembrada
em 17 processos e está em recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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UMUARAMA - Assunto dominou os debates ontem. Muita gente acha bom, mas outros dizem que a cidade não comporta a mudança

Abrir as lojas até 22 horas gera
discussões acaloradas na cidade

A possibilidade de o comércio
de Umuarama abrir as lojas
até 22 horas, divulgada ontem
pelo Ilustrado, provocou muitos
debates entre patrões e empregados, principalmente nas redes
sociais. A reportagem ampliou
o assunto ouvindo opiniões dos
dois lados e constatou que ainda
existem muitas dúvidas, mas já
têm empresários pensando em
ampliar o horário de atendimento ao consumidor a fim de melhorar as vendas. Página A3

SAÚDE

Campanha do
Agosto Azul
atinge objetivo
em Umuarama
A campanha Agosto Azul tem
atingido o objetivo, que é oferecer atendimento aos homens
e despertar a atenção para a
prevenção em saúde, informou
Simony Rodrigues Bernadelli,
da coordenação da Estratégia
Saúde da Família (ESF) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)
da Secretaria de Saúde. Nesta
semana, teve ações na Agência
do Trabalhador.

CRUZEIRO

Polícia espera
apresentação
de acusado de
matar jovem
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Candidatos apostam suas fichas no Horário
Eleitoral do rádio e da televisão que começa hoje
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ECONOMIA

NACIONAL

Temer ajeita
R$ 200 mi a
sindicatos

Umuaramenses farão
exposição Bacia dos
Bichos em Brasília
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Projeto estimula
esportes em
escolas locais
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Os fotógrafos umuaramenses Luiz Gonzaga e
Sergio Vercezi vão apresentar em Brasília, de 12
de setembro a 17 de outubro, a exposição de fotos
Bacia dos Bichos, que começou por Umuarama.
O local escolhido foi o Centro Cultural da Câmara
dos Deputados. Com ênfase na fauna e flora da
região, exposição tem imagens da bacia do Rio
Paraná em toda a sua extensão.
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Política
Temer negocia portaria que
pode liberar R$ 200 milhões
a sindicatos
O presidente Michel Temer recebeu sindicalistas
no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (30) para
negociar uma portaria que vai desbloquear recursos
represados da contribuição sindical. A estimativa
das entidades é de que entre R$ 150 milhões e R$
200 milhões sejam liberados. Novos encontros estão
previstos nas próximas semanas com o Ministério
do Trabalho e sindicalistas esperam a portaria já
para meados de setembro. No início do ano, a CGU
(Controladoria-Geral da União) apontou fraudes na
contribuição sindical no Ministério do Trabalho e,
com isso, foi suspenso o repasse de R$ 500 milhões a
centrais sindicais. O dinheiro é referente a um saldo
residual da contribuição obrigatória, que foi extinta
desde que a reforma trabalhista entrou em vigor, em
novembro de 2017. A portaria vai liberar parte dos
recursos, apenas referentes àqueles que os sindicatos
provarem que não há irregularidades. Participaram
do encontro os ministros Eduardo Guardia (Fazenda),
Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello (Trabalho) e
Grace Maria Fernandes Mendonça (AGU) Advogada-Geral da União. O presidente interino da Força
Sindical Miguel Torres, e o secretário de Relações
Internacionais da UGT, Lourenço Ferreira do Prado,
também estiveram presentes. As negociações ocorrem
nos últimos meses do governo Temer e num momento
em que há dificuldade da equipe econômica de fechar
as contas públicas. Essa semana, Temer decidiu
conceder o reajuste salarial para juízes federais e
também para os servidores públicos da União. Essas
medidas impedirão o governo de economizar, pelo
menos, R$ 8 bilhões no Orçamento do próximo ano. A
equipe econômica queria adiar o reajuste dos servidores federais para 2020 para garantir a maior parte
dessa economia (R$ 6,9 bilhões, em 2019). Mas, como
o presidente fechou um acordo com o STF (Supremo
Tribunal Federal) -de conceder o reajuste de 16,38%
para o Judiciário federal- ficaria em uma saia justa
se não concedesse o aumento para os servidores do
Poder Executivo.

PT vive do fundo partidário,
diz José Dirceu
O ex-ministro José Dirceu afirmou, nesta quinta-feira (30), que o PT aprendeu a lição e está fazendo uma
campanha dentro da lei. Segundo ele, os candidatos
de seu partido estão fazendo campanha sem dinheiro,
apenas com recursos oriundos do fundo partidário. Em
São Paulo, para lançamento do livro “1968: Memória
Sindical e os Trabalhadores”, Dirceu desafiou que se
aponte um petista que tenha enriquecido na política.
E ressaltou: “outra coisa é o financiamento de campanha, o caixa dois. Agora, passou”. O ex-ministro
afirmou que “o PT pelo menos está vivendo do fundo
partidário”. “Pode visitar a campanha dos candidatos
do PT. Estão sem dinheiro, estão fazendo campanhas
como fizemos no passado. O PT aprendeu a lição e tem
feito uma campanha eleitoral dentro da lei”.

Sites e apps para ajudar
eleitor a escolher candidato
se multiplicam
Antes de digitar o número na urna eletrônica, o
eleitor interessado em escolher bem seus representantes poderá usar os dedos em ao menos oito sites
e aplicativos. Assim como o Match Eleitoral, lançado
nesta semana pela Folha de S.Paulo e pelo Datafolha,
outros projetos de movimentos da sociedade e grupos
pró-renovação política pretendem ajudar no encontro
entre o cidadão e o postulante que melhor representa
suas ideias. Vários foram criados nos últimos meses e
entrarão no ar nos próximos dias, com foco principalmente na campanha para as Assembleias nos estados
e o Congresso Nacional. Entre eles: Tem Meu Voto, Me
Representa, Bússola Eleitoral, Voz Ativa, Appoie e Vota
SP. O serviço da Folha de S.Paulo, inspirado em apps
de paquera, está disponível desde segunda (27) e já
atingiu mais de 115 mil questionários respondidos.
A plataforma conecta o eleitor com o candidato a
deputado federal em São Paulo que tiver perfil semelhante ao seu, a partir de um questionário. Candidatos,
cientistas políticos e ativistas elogiaram a iniciativa
nos últimos dias por contribuir para a vida do eleitor
e chamar atenção para a eleição do Legislativo. Um
levantamento do aplicativo Poder do Voto sobre como
a tecnologia tem sido usada no meio político encontrou 15 iniciativas que orientam o usuário na decisão
eleitoral.
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ELEIÇÕES-2018

Propaganda eleitoral na televisão
e no rádio tem início nesta sexta-feira
Começa nesta sexta-feira, 31 de agosto, o período de
realização do horário eleitoral gratuito das eleições 2018
nas emissoras de televisão e de rádio de todo o país. A
transmissão é feita por emissoras de rádio, inclusive as
comunitárias, e por emissoras de tevê que operam em
VHF e UHF. O horário eleitoral também será veiculado nos
canais por assinatura sob a responsabilidade do Senado
Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias
Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal
ou das Câmaras Municipais.
No primeiro turno, as emissoras têm que veicular, em
rede, dois blocos diários totalizando 25 minutos. Se houver
segundo turno, serão dois blocos diários de 10 minutos. A
veiculação também será realizada em 70 minutos diários
de inserções de 30 e 60 segundos, de segunda a domingo,
distribuídas ao longo da programação entre as 5 horas e
a meia-noite. Confira os horários no capítulo VII da Resolução nº 23.551 do TSE.
Propaganda “cinematográfica” – Nas propagandas
eleitorais, não poderão ser usados efeitos especiais,
montagens, trucagens, computação gráfica, edições e
desenhos animados.
Linguagem – A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar, obrigatoriamente, recurso de legenda
ou a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras). O material
deverá ser entregue já com o recurso às emissoras.
Direito de resposta – O candidato que se sentir ofendido

por algum fato ou crítica apresentado por outro candidato
ou partido político durante o horário eleitoral gratuito
pode requerer direito de resposta à Justiça Eleitoral. O
pedido deve ser feito no prazo de 24 horas, contadas a
partir da veiculação do programa.
Cabe lembrar que é proibida a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar qualquer
candidato, sujeitando-se o partido político ou a coligação
à perda do direito à veiculação de propaganda no horário
eleitoral gratuito do dia seguinte ao da decisão.
Marcas e produtos – No horário reservado para a
propaganda eleitoral, não é permitida a utilização comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que
disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto.
Pesquisa eleitoral
A divulgação de pesquisa exige prévio registro na
Justiça Eleitoral. Ao divulgar o resultado de uma pesquisa
no horário eleitoral gratuito, devem ser informados, com
clareza, o período de sua realização, a margem de erro
e o nível de confiança. Não é obrigatória a menção aos
concorrentes, desde que o modo de apresentação dos resultados não induza o eleitor a erro quanto ao desempenho
do candidato em relação aos demais.
Acesse a resolução sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em
campanha eleitoral nas eleições de 2018. Confira o site
especial Eleições 2018, do MPPR.

Por 7 votos a 4, ministros do Supremo
dão aval à terceirização irrestrita
O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que é constitucional a terceirização de qualquer atividade. Com 7
votos a favor e 4 contrários, o julgamento terminou nesta
quinta-feira (30). Os ministros analisaram dois casos
anteriores à lei da terceirização e à reforma trabalhista,
que começaram a valer no ano passado.
O resultado, contudo, sinaliza que a corte não deve colocar barreiras na lei que permitiu a terceirização. Há ações
no Supremo que questionam a constitucionalidade desse
texto, mas elas ainda não foram votadas pelos ministros.
A decisão do Supremo prevê que a empresa é responsável caso a fornecedora da mão de obra não cumpra com
pagamento de direitos trabalhistas e previdenciários.
Além disso, a decisão vale apenas para casos que estão
pendentes de decisão –ou seja, não afeta decisões transitadas em julgado (quando não cabem mais recursos).
Antes da lei da terceirização e da decisão do Supremo, a
jurisprudência do TST (Tribunal Superior do Trabalho)
proibia a terceirização da atividade-fim e permitia a
contratação para atividades-meio.
Empresários alegavam que a definição dos tipos de atividade causava confusão até mesmo na Justiça trabalhista.
Votaram a favor da terceirização irrestrita Cármen Lúcia,
Celso de Mello, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias
Toffoli, além dos relatores Luís Roberto Barroso e Luiz Fux.
Os ministros Marco Aurélio, Luiz Edson Fachin,
Rosa Weber e Ricardo Lewandowski se posicionaram contra a terceirização da atividade-fim.
Um dos casos analisados pelo Supremo trata da legalidade
de decisões da Justiça do trabalho proibindo a terceiriza-

Charge do dia
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ção em alguns setores.
O outro é um recurso sobre a possibilidade de terceirização da atividade-fim.
Os ministros foram além das questões constitucionais
sobre o assunto e mencionaram, diversas vezes, os resultados da economia –principalmente do mercado de trabalho.
De um lado, os defensores da possibilidade dizem que ela
pode estimular a criação de empregos no país. Os críticos
à terceirização, por outro lado, costumam argumentar que
ela tem como efeito a precarização do trabalho.
Primeiro a votar nesta quinta, Celso de Mello defendeu que é legítima a terceirização de atividade-fim.
“A terceirização, notadamente em face de sua nova e
recente regulação normativa, não acarreta a temida
precarização social do direito do trabalho, nem expõe
trabalhador terceirizado a condições laborais adversas.”
O ministro disse que as regras trabalhistas se mantêm preservadas na terceirização.
“Pode a terceirização constituir uma estratégia sofisticada e eventualmente imprescindível para aumentar a eficiência econômica, promover a competitividade das empresas brasileiras e, portanto,
para manter e ampliar postos de trabalho”, disse.
A presidente do STF, Cármen Lúcia, também usou argumentos ligados à necessidade de criação de emprego.
“Com a proibição da terceirização, teríamos, talvez, uma
possibilidade de as empresas deixarem de criar postos de
trabalho e aumentar a condição de não emprego”, disse.
Cármen Lúcia afirmou ainda que, se houver violação da dignidade do trabalho, cabe-
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IComércio
I

Lojistas se dividem com possibilidade
de abrir empresas até as 22 horas
Umuarama – A possibilidade de abertura do comércio até as 22 horas, matéria
publicada ontem pelo Jornal
Umuarama Ilustrado, foi
tema em rodas de conversas,
redes sociais e principalmente nas lojas de Umuarama. Devido aos debates
acalorados, a reportagem
do Ilustrado foi para ruas
ouvir empresários, gerentes
e funcionários a respeito do
assunto.
Nas lojas percorridas o
tema ainda é envolto em dúvidas, principalmente pelas
questões trabalhistas, lucro e
conhecimento do público consumidor. Parte dos gerentes e
empresários entrevistados,
(50%) observam a possibilidade de abrir lojas em horário
diferenciado como benéfico,
pois parte dos consumidores

encontram dificuldade em
fazer suas compras no horário
comercial tradicional.
Os outros 50% acreditam
que a cidade não comporta a
abertura do comércio em horário estendido, pois a região
não contém muitas indústrias
e os consumidores da região
não contam com a possibilidade de ônibus vindo dos
municípios no horário da noite. Para estes entrevistados
o custo seria muito elevado,
com pagamentos adicional
noturno e um segundo quadro
de funcionários.
Entretanto, o que não
ficou claro e caberá os órgãos representantes do setor
comercial explicar para sua
classe, é que o decreto não
obriga o empresário abrir
todos os dias das 8 horas as
22 horas.

O outro lado
O assunto ainda é nebuloso e muitas discussões ainda estão por vir. A abertura das
empresas também divide os trabalhadores em
alguns quesitos, mas não divide a categoria
quando o assunto é direitos trabalhistas. “Se for
dois turnos beleza, temos que ganhar também.
Mas sabemos de empresas que não funcionam
corretamente perante pagamentos. Patrões e
funcionários, cada um tem que cumprir seus
deveres”, disse a vendedora Claudislaine
Gonçalves.

Entrevistas

Paulo Tiago da Silva
(foto) , gerente de uma
rede de lojas de calçadas,
disse que domingo e feriado não é a favor de abertura do comércio, pois ele
acredita que a cidade não
comporta. O lojista acredita
que seria viável abertura
em horário estendido em
dias que antecedem as datas comemorativas como
dia das mãe e namorados.
Ainda segundo o entrevistado, ele também é a favor
da abertura prolongada em
dois sábados de cada mês.
“A cidade não tem tanta
indústria e Umuarama e
região é comercial”, disse.

Aciu explica a nova regulamentação
para o funcionamento das empresas
Umuarama - O presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama (Aciu),
Orlando Luiz Santos, vê
com bons olhos a regulamentação do horário de
funcionamento das empresas locais, observando que
ela confere ‘modernidade
ao município’. “Acredito
que toda a sociedade deveria comemorar a edição
deste Decreto, pois ele
traz modernidade à nossa
cidade, que é polo regional
e referência para outras
cidades. O desenvolvimento econômico de um município está atrelado à força
da classe empresarial e
essa liberdade de decisão
– de poder abrir e fechar
sua empresa em horário
flexível – traz poder ao
empresário”, analisa.
Santos faz questão de
destacar que o Decreto
201/2018 não é autoritário
ou impositivo, pois trata
apenas de regulamentar
algo que é de responsabilidade do Poder Executivo. “Não é porque o
Decreto diz que uma empresa poderá funcionar
das 8 horas às 22 horas
que ela terá a obrigação
de ficar 16 horas de portas abertas. Isso é muito
claro. Agora, se uma empresa quiser abrir às 10
horas, ao meio-dia, às 14
horas ou às 17 horas, é
uma decisão inteiramente
de seus proprietários ou
responsáveis. Só isso”,
detalha.
Porém, o presidente da
Aciu adverte que o Decreto
não substitui, corrige ou
altera nenhum termo da
legislação trabalhista brasileira. “Os empresários
terão de continuar observando – e respeitando – o
que determinam as leis

Orlando Luiz Santos, presidente da Aciu: “Decreto não
obriga empresas ficarem 16 horas de portas abertas”

LEI JÁ EXISTIA
O Decreto 201, assinado pelo prefeito Celso
Luiz Pozzobom em 27 de agosto de 2018, na
verdade é uma atualização do Decreto 029,
de 22 de fevereiro de 2013. “O então prefeito
Moacir Silva já havia editado lei com os mesmos
termos dessa e quem quiser consultar vai observar que até os valores atribuídos às multas
são os mesmos. Esperamos que agora não haja
obstruções, imposições ou barreiras para que
esse poder de decisão, dado ao empresário,
seja respeitado, como acontece em grandes
metrópoles e cidades avançadas”, finaliza o
presidente da Aciu.
trabalhistas, que estabelecem o limite máximo
de duas horas extras por
dia que um funcionário
pode fazer. Sendo assim,
se uma empresa quiser
ficar aberta das 8h às 22h,
vai ter de contratar mais

funcionários para cumprir
essa carga horária. E isso
significa mais oportunidades de trabalho, mais
empregos, mais salários,
mais dinheiro girando a
economia de nossa cidade”, avalia.

Emiliane Barbeiro Cesar (foto), também gerente
de loja, pode gerar mais
emprego, mas acredito que
a cidade não tenha uma
população consumidora,
para buscar as lojas nos
dias que já abrem em horário especial e também no
período da noite. “Vejamos
a situação de dezembro
quando abre até as 22
horas, nos primeiros dias
é parado e deixam para
comprar nos últimos dias.
Então acho que vai dividir
muito as vendas, como
também, gerar mais custo
para empresa”, ressaltou.

Para o gerente Junior
Rodrigues (foto), seria
bom para o comércio, pois
poderiam abrir em mais
sábados em horários diferenciados ou invés de
apenas o segundo sábado
de cada mês. “Vamos estudar a situação e buscar
conversar com os diretores
para saber como será. Mas
eu acho importante para
cidade essa possibilidade”,
contou.

Sueli Oliveira (foto), gerente de loja de vestuário,
vê com bons olhos essa
maleabilidade de horários
de abertura do comércio.
“Pessoas que chegam da
região nos contam que em
algumas vezes deixam
de comprar em Umuarama, pois não demos
oportunidade para eles
uma vez que o comércio
fecha 18 horas. Umuarama
é uma cidade que precisa
desenvolver também as
formas de atender os consumidores, e seguir a nova
realidade do consumo”,
noticiou.

Pavimentação de trecho da
Avenida Olinda na reta final
Umuarama - Equipes da
Secretaria de Obras, Planejamento Urbano e Projetos
Técnicos da Prefeitura de
Umuarama que realizam a
pavimentação de um trecho
de 120 metros da Avenida
Olinda, na ligação entre os
bairros Conjunto Cidade
Alta e Jardim Morumbi,
entraram na reta final nesta semana. O trabalho começou com a implantação
de galerias pluviais. Em
seguida, o trecho recebeu
terraplenagem, aplicação
de solo-cimento e pintura
com emulsão asfáltica, reforçando a base.
Na quarta-feira, 29, foi
colocado o meio-fio e a
colocação da capa asfáltica completa o serviço.
Em breve, motoristas que
trafegam pela região por
uma via sem asfalto, que
sofria constantemente com
a lama e erosão, durante
as chuvas, e a poeira em
períodos de estiagem, terão
mais conforto e segurança
para o transpor o trajeto.
“Estamos realizando
melhorias em uma série
de pontos da cidade que
ainda não contavam com
asfalto ou que as condições
estavam precárias. A Avenida Olinda é uma ligação
bem movimentada entre
duas regiões importantes
da cidade que tinha esse
gargalo, essa deficiência
num pequeno trecho. Com
a pavimentação de uma das
vias o problema fica resolvido e no futuro, quando
forem resolvidas questões
legais com os moradores,
poderemos pavimentar o
outro sentido da avenida”,
explicou prefeito Celso
Pozzobom.
O secretário de Obras,
Planejamento Urbano e
Projetos Técnicos, Isamu
Oshima, disse que a previsão é que a capa asfáltica
seja aplicada na próxima

Equipes da Secretaria de Obras realizam a pavimentação
de um trecho de 120 metros da Avenida Olinda

segunda-feira, 3. Ele destacou que o serviço está
sendo feito com mão de
obra própria do município,
desde as galerias até a
pavimentação, “o que reduz bastante os custos, se
comparado com o serviço
contratado de terceiros”,
afirmou. A Diretoria de
Trânsito de Umuarama
(Umutrans) fará em breve a
sinalização, após o período
de cura do asfalto.
O trecho terá pista sim-

ples, com 7,60 m de largura,
ligando as ruas Berlim e Josias Antunes de Souza. “Estamos eliminando gargalos
estruturais, recuperando
galerias e o pavimento asfáltico de Umuarama com
planejamento e cuidado. A
logística é muito importante para o desenvolvimento
da cidade e também para
assegurar a segurança e o
conforto no deslocamento
da população”, afirmou o
prefeito Celso Pozzobom.
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Palestra abordará o
Turismo em Altônia
Convite para a Piapara
O prefeito de Alto Paraíso, Dércio Jardim Júnior, o
Preto, está convidando toda a região para mais uma
edição da Pesca a Piapara. A festa será nos dias 8 e
9 de setembro no Porto Figueira. Ao lado do prefeito,
o diretor deste jornal, Ilidio Coelho Sobrinho, durante
encontro anteontem na Prefeitura de Alto Paraíso .

A Divisão de Indústria e Comércio de Altônia convida
todos os empresários empreendedores para participar
de uma palestra sobre empreendedorismo na área de
Turismo. Será no dia 10 próximo no Centro de Eventos da
cidade, a partir das 14 horas. Um dos palestrante será o
professor Manoel Jaco (foto), Diretor do Paraná Turismo.
O vice-prefeito Liu reforça que a região tem atrativos
históricos e hospitalidade e precisa explorar melhor o
turismo. A palestra indicará a viabilidade de Altônia e
região, principalmente na área do Parque Nacional Ilha
Grande.

Turma
TG 94 reunida
Integrantes do Grupo do Tiro
de Guerra de Umuarama, de 1994,
realizaram mais uma confraternização neste mês. Agora, todos
de uniformes, matando saudades
dos velhos tempos e colocando as
conversas em dia com um bom
churrasco, músicas e cervejotas.

Mudança

O eleitor quer mudança,
mas não muda o modo de
votar; em Minas Gerais,
Dilma lidera para o Senado
e Antonio Anastasia, do
PSDB e cria de Aécio Neves,
lidera para o governo do
estado. Muda Brasiiil!

Assalto

A taxa de juros do cheque especial bateu a casa
dos 303,2% ao ano, no fechamento do primeiro semestre. Os dados são do
Banco Central (BC) e foram
divulgados anteontem, dia
29. E ninguém vai preso...

Proteção

Hoje, o Brasil tem
mais de 17 mil sindicatos
registrados.
Noves fora os 30% que
representa patrões, 70%
deles representam interesses dos trabalhadores.
Um exagero absurdo
que não significa nada em
termos de proteção ao assalariado brasileiro.
Já imaginou se o trabalhador tivesse proteção na
mesma proporção?

Novela

Começa hoje no rádio e
na TV a novela “Eu prometo

um mundo melhor”.
No elenco, os “artistas”
de sempre recitando o texto
de sempre para a platéia de
sempre.
O fim todos nós conhecemos bem...

Papo rápido

- Vou assistir os debates
políticos já com imagem
digital...- Não vai adiantar
nada, a imagem dos políticos continua pior do que a
analógica, é péssima...

Do Fraga

- Brasil, gigante pela
própria natureza, pigmeu
pela própria safadeza.
Escrito apenas ontem...
Se você traçar metas absurdamente altas e falhar,
seu fracasso será muito
melhor que o sucesso de
todos.
- James Cameron.

Cheiro

A doação de R$ 100 mil
feita pelo deputado federal
Toninho Wandscheer, presidente estadual do Pros,
para a campanha do exvereador Boca Aberta, de
Londrina, seu concorrente
ao mesmo cargo, é atitude
comum entre candidatos.
Acontece que os votos
vão para a mesma legenda
e acabam beneficiando
quem tem maior votação.
Preste atenção que por
aqui tem também candidato sem muita chance
eleitoral recebendo incentivo e até ajuda financeira
de concorrente do próprio
partido.
Quem ajuda espera retorno em votos de legenda.

Filósofo

O filósofo do centro cívico do Zé Beto mandou esta:
- “Se continuarem levantando a bola para o
Bolsonaro chutar nas entrevistas, podem deixar o
Lula concorrer porque o
mito ganha do preso.”

Ele disse:

“A cura, em psicanálise,
consiste na renúncia a um
certo modo de satisfação
pulsional, um gozo, e na
aquisição de uma possibilidade de transformar as
velhas fantasias em novas
invenções, em vez de repetições de sintomas.”
De Jorge Sesarino, psicanalista e professor.

Pensando
bem...

Pensando bem, se até
taxistas e motoristas de
Uber, depois de muitos
confrontos e até mortes,
descobriram que viver em
em paz é lucrativo para
as duas partes, significa
que, passadas as eleições,
“coxinhas” e “mortadelas”
também podem freqüentar o cardápio do mesmo
comensal.

estranho

Pode ter cheiro de coisa estranha e até ser, de
fato, muito esquisito, que
um candidato a deputado
doe dinheiro para um concorrente fazer campanha,
mesmo sendo do mesmo
partido.

Policromático

O ideal seria se os moços soubessem como
sabem os velhos e se os velhos pudessem como
podem os moços...
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Trabalho de fotógrafos umuaramenses
será apresentado na Câmara Federal
Umuarama - Os fotógrafos umuaramenses Luiz
Gonzaga e Sergio Vercezi
estiveram ontem na redação do Ilustrado e informaram que apresentarão em
Brasília, de 12 de setembro
a 17 de outubro, a exposição
de fotos Bacia dos Bichos,
que começou por Umuarama. O local escolhido foi o
Centro Cultural da Câmara
dos Deputados. Com ênfase
na fauna e flora da região,
o recorte fotográfico privilegia imagens da bacia
do Rio Paraná para uma
verdadeira documentação
fotográfica dos animais que
nela habitam.
Bacia dos Bichos é uma
exposição composta por 14
imagens realizadas pela
dupla de fotógrafos que foi
lançada em março do ano
passado, em forma de exposição e de livro, no Centro
Cultural Vera Schubert, em
Umuarama. A mostra tam-

Sérgio Vercezi e Luiz Gonzaga estiveram ontem em visita ao diretor do Ilustrado, Ilídio Coelho Sobrinho

bém integrou o 4º Festival de
Fotografia Floripa na Foto e
retrata imagens colhidas em
uma incursão entre 2015 e
2016, por vários trechos do
rio Paraná.
O projeto completo, de
caráter artístico, educativo
e ambiental, reúne ações
que se entrelaçam através
do olhar e do depoimento
dos fotógrafos – uma exposição itinerante, palestras
para escolas públicas e o
lançamento do livro, que
traduz de forma poética
um lugar cuja exuberância aproxima o homem ao
século XIX, período em
que o artista buscava na
natureza a relação com o
que existia de mais elevado, em contraposição às
fragilidades que assolavam
o homem moderno.
“Agora, no início do século XXI, encontramos na
fotografia uma forma de
buscar a mesma paz al-

mejada naqueles tempos
de transformação humana
e urbana. Nas páginas do
livro e na exposição itinerante, a fotografia nos
apresenta um lugar pouco
conhecido de nosso país,
alertando-nos para a necessidade de preservar o
meio ambiente”, defendem
os fotógrafos.
Luiz Gonzaga, fotógrafo
autodidata formado em Direito, iniciou na fotografia
em 1973 e a partir de 2008,
junto com Vercezi, passou
a fazer incursões fotográficas em rios e matas, onde
descobriu sua vocação – a
fotografia de natureza.
Para Sergio Vercezi, a paixão por fotografia nasceu
ainda na infância. Estudou
sobre fotografia, escolhendo a natureza como tema
principal e a imagem como
forma de mostrar ao mundo
a beleza divina, contribuindo para a sua preservação.

Ações do Agosto Azul envolvem Estradas do distrito de Lovat recebem
UBS e até a Agência do Trabalhador obras de readequação e cascalhamento
Umuarama - A conscientização e o incentivo à prevenção e detecção precoce
de diversas doenças que
atingem crianças, adultos e
idosos – em números cada
vez maiores – são as melhores formas de combater esses
males, de acordo com autoridades da área de saúde. Para
o público masculino, existe
uma campanha que chama
a atenção para a importância de hábitos saudáveis e
preventivos para a saúde do

homem, o Agosto Azul.
Em Umuarama, a ação é
promovida pela Secretaria
Municipal da Saúde e conta
com o engajamento de diversos parceiros, como as
unidades básicas de saúde,
entidades e até mesmo a
Agência do Trabalhador, que
faz parte da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio
e Turismo. De acordo com
a coordenadora Camila Orlandini, a equipe da agência
apoiou e participou efetiva-

mente da campanha, levando
usuários a realizarem os
testes gratuitos oferecidos.
No último dia 27 foram
realizados 51 testes de HIV, hepatites B e C e sífilis. “Embora
o alvo tenha sido os homens, a
participação não ficou restrita
ao público masculino. Algumas
mulheres que estavam na
agência também realizaram
os testes. Nesse Agosto Azul,
deixo aqui uma reflexão: Você
está cuidando da sua saúde?”,
apontou a coordenadora.

Primeira colocada na UEM é de Medicina
A estudante Victória Vignotti Sabino, aprovada em
primeiro lugar no curso de
Medicina, é a primeira colocada geral no Vestibular de
Inverno 2018, da Universidade Estadual de Maringá
(UEM), conforme resultado
do concurso divulgado na manhã desta quinta-feira (30).
Moradora em Marialva,
Victória, 19 anos, fazia curso
pré-vestibular em Maringá há
dois anos e meio. A estudante

atingiu 577 pontos no escore,
o maior entre todos os quase
16 mil concorrentes.
Ela vai fazer 20 anos no
próximo dia 16 de novembro.
Terminou o ensino médio
com apenas 17 anos. Não
sabe ao certo, mas imagina
ter prestado em torno de
oito vestibulares, dois para
Odontologia e o restante para
Medicina.
Desta vez, Victória fez o
concurso apenas na UEM.

Ela já havia sido aprovada
em Medicina, no ano passado,
na Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul (UFMS)
e no Centro Universitário de
Maringá (Unicesumar).
A estudante ainda não
sabe qual a especialidade
da área médica que deverá
seguir após terminar a graduação. Tem simpatia pela
pediatria, gastroenterologia
e cirurgia geral. E estudava
em média de 10 a 12 horas.

Umuarama - A Secretaria
Municipal de Serviços Rodoviários vem realizando uma série de melhorias nas estradas
rurais da extensa malha viária
de Umuarama. Nesta semana,
os serviços estão concentrados
nas proximidades do distrito
de Lovat, onde há equipes
trabalhando na Estrada Velha,
Itajé e Cedro, nas imediações
do Recanto São José. A Estrada Moema, entre a antiga
farinheira da Companhia Lorenz e a rodovia PR-580 – que
liga Umuarama ao distrito de
Serra dos Dourados.
O secretário Mauro Liutti
(Serviços Rodoviários) e o
encarregado Valdecir Rabelo
(diretor da secretaria) tem
acompanhado os serviços de
perto. “Na Estrada Velha de
Lovat, estamos fazendo readequação, limpeza de caixas
coletoras de águas pluviais
e o cascalhamento de um
trecho de aproximadamente
2 mil metros de extensão,
nas proximidades do distrito.
O material recebe inclusive
compactação, por meio de rolo
vibrador, para ganhar mais
residência e provocar menos

Máquinas trabalham para melhorar estradas rurais de Umuarama

trepidação nos veículos”, explicou o secretário.
A estrada Itajé recebe adequação depois de um longo
período sem conservação,
passando a atender melhor as
propriedades existentes em
sua extensão. Já a Estrada
Cedro, que recebeu cascalhamento da rodovia PR-323 até
a capela São Sebastião, continua passando por melhorias.
“Estamos adequando vias
próximas de acesso a essa, que
é uma das nossas principais
estradas rurais, inclusive a
estradinha que liga ao Recanto
São José, da Paróquia São José
Operário. Outros trechos da
Cedro, mais adiante, também
foram cascalhados nas últimas
semanas”, acrescentou.

As medidas, determinadas
pelo prefeito Celso Pozzobom,
objetivam facilitar o escoamento da produção agropecuária
e garantir o trânsito dos produtores mesmo em períodos
de chuva, que antes eram um
desafio para os moradores
da estrada. Temos aqui várias famílias de agricultores,
feirantes, pecuaristas, enfim,
muita gente que produz e que
precisa de estradas em boas
condições qualquer que seja o
clima. Por isso levamos o cascalhamento, a adequação e o
cuidado constante, justamente
para assegurar a trafegabilidade. Essa é uma preocupação
que temos com toda a malha
viária do município”, resumiu
o prefeito Celso Pozzobom.
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Multa milionária ao What’sApp foi
aplicada na investigação de ‘Garimpo’
Umuarama – A multa
milionária
aplicada
pela Justiça Federal
de Umuarama contra o
aplicativo What’sApp foi
no curso da investigação
que Operação Malote,
que resultou na prisão do
megatraficante umuaramense Adriano Augustin
Calonga Lechuga, 38 anos,
conhecido como “Garimpo”, em abril de 2017.
A multa, aplicada ainda
em 2015, foi em razão do
descumprimento de ordem judicial que determinava a empresa Facebook,
proprietária do What’s
App, a quebra do sigilo
das conversas entre integrantes da organização
criminosa de tráfico de
drogas. Até hoje a ordem
não foi cumprida. A multa
diária, que começou em
R$ 200 mil ao dia, chegou
a R$ 6 milhões ao dia e
hoje soma R$ 2,35 bilhões.
O processo está em recurso no Tribunal Regio-

nal Federal da 4ª Região,
sediado em Porto Alegre
(RS), onde se discute
até que ponto se aplica
o direito a privacidade
como justificativa para
evitar que o Estado possa atuar. A justificativa
dos defensores é que não
há direito absoluto, nem
mesmo o direito a vida.
Segundo o apurado
pelo Ilustrado a investigação foi desmembrada em
17 processos que estão em
trâmite na Justiça Federal.
OPERAÇÃO MALOTE
Já a Operação Malote
levou a desarticulação de
uma quadrilha internacional de tráfico de drogas
sediada em Umuarama
e em Atibaia, no interior
paulista, no dia 28 de abril
de 2017. No total foram
cumpridos 80 mandados
em cinco estados. Em
Umuarama foram presas
três pessoas com mandado de prisão preventiva.
Uma delas foi flagrada
com uma arma de fogo.
Na época, em Umuara-

ma foi presa a esposa do
megatraficante Adriano
Lechuga, que conseguiu
fugir no dia, mas acabou preso meses depois
pela Polícia Paraguaia.
Atualmente está preso
em território brasileiro.
V I DA N A B A B E S CA
Segundo o delegadochefe da PF de Cascavel,
Marco Smith, relatou na
época, Adriano afirmava
ser garimpeiro para justificar as vultuosas somas
de dinheiro que movimentava em Umuarama
e os carros luxuosos com
que transitava. “Para isso
ele contava com o apoio
de sua família na lavagem do dinheiro”, afirmou
Smith. Nas redes sociais
dos envolvidos era possível visualizar fotos de
uma vida de ostentação.
APREENSÕES
A investigação começou em 2015 e neste período foram apreendidas 34,5
toneladas de maconha
e 162kg de cocaína. Ao
longo da investigação, em

novembro de 2015, a PRF
e a PF também conseguiu
fazer, no balneário de
Porto Camargo, em Icaraíma, a maior apreensão
de maconha já registrada
no Brasil. À época 24,5
toneladas foram encontradas às margens do
Lago de Itaipu. Os agentes
prenderam 21 pessoas.
CONSÓRCIO
Para diminuir o risco,
a quadrilha montou uma
espécie de consórcio para
o transporte da droga.
Diversos traficantes usavam o mesmo transporte
para entrar com o entorpecente no Brasil. A
droga vinha do Paraguai
e a rota de entrada era
o Mato Grosso do Sul e
Paraná, através da Ponte de Porto Camargo. A
partir dai, o entorpecente
era distribuído para São
Paulo, Rio de Janeiro e
estados do Nordeste do
Brasil. “Por isso o nome
malote. Em referência a
forma como a quadrilha
atuava”, explicou Smith.

IIBALANÇO DA OPERAÇÃO MALOTE:
SÃO PAULO:
4 presos (1 deles em flagrante com três
armas de fogo)
Uma coleção de relógios de luxo (143
unidades)
11 veículos seminovos de alto padrão
Mansão avaliada em 3 milhões dentre
outros imóveis.
MATO GROSSO DO SUL
8 presos (entre eles um policia e um
vereador)
5 veículos seminovos de alto padrão
Imóveis (fazenda e casas de luxo)
Aproximadamente 1000 cabeças de gado
PARANÁ
3 presos (um deles em flagrante com
arma de fogo)
Coleção de relógios de luxo (aproximadamente 50 unidades)
1 embarcação de luxo, aproximadamente
30 pés.
2 jets skis
11 veículos seminovos de alto padrão
RIO DE JANEIRO
1 preso (comprador de drogas)

Usuários enganados tentam matar traficante, diz polícia
Umuarama – “Estelionato no tráfico”. Foi essa
expressão que o delegadochefe da 7ª SDP, Osnildo
Carneiro Lemes apresentou como motivação para
a tentativa de homicídio
ocorrida na madrugada
de ontem (30), no Jardim
Iguaçu, em Umuarama.
Segundo Lemes, os
autores contaram que
são usuários de entorpecentes e que por diversas
vezes compraram droga
da vítima, que ao invés de
pedras de crack entregava
pedra brita, pedaço de
sabão, ou mesmo apenas
o alumínio embrulhado.
“Eles contaram que
por diversas vezes compraram a droga e quando
foram fumar descobriram que foram enganados. Disseram que por
isso tentaram matar a
vítima e que vão terminar
o ‘serviço’ quando saí-

A Polícia Militar apreendeu com os suspeitos um Chevette branco, com manchas de
sangue em toda a lataria

rem”, relatou o delegado.
Dos cinco envolvidos,
apenas dois adolescentes,
de 16 e 17 anos, confessaram a participação na
tentativa de homicídio.
Os três homens de 20, 24

Polícia aguarda
apresentação de
autor de homicídio
em Cruzeiro do Oeste
Cruzeiro do Oeste –
A Polícia Civil espera
que se apresente nos
próximos dias o autor
dos disparos que matou a jovem Eloá Maria
Cavalheiro de Oliveira, 21 anos, na noite
de quarta-feira (29),
em Cruzeiro do Oeste.
De acordo com o delegado Gabriel Menezes, a polícia já tem a
identificação do suspeito. “Como o flagrante
já passou, esperamos
que ele se apresente
nos próximos dias. Se
isso não ocorrer vamos
pedir pela sua prisão
preventiva”, explicou
o delegado. A motivação ainda está sendo
apurada. Segundo a

polícia não se descarta
envolvimento com o tráfico de entorpecentes.
Segundo a polícia,
Eloá foi morta a tiros
por dois homens em uma
moto. O crime ocorreu
por volta das 22h30 na
avenida Guaíra, a poucos metros do colégio
onde a jovem estudava.
Uma equipe do Corpo de
Bombeiros de Cruzeiro
chegou a ir até o local,
mas a vítima já estava
sem vida. O velório começou no início da noite
de ontem, na Capela II
do Cemitério de Umuarama. O enterro ocorre
hoje também em Umuarama. O horário não
havia sido definido até
o fechamento da edição.

e 25 anos, também presos
em flagrante, negaram
qualquer envolvimento
à polícia. Na casa de um
dos suspeitos a Polícia
Militar apreendeu um
Chevrolet Chevette bran-

co, que está com manchas de sangue na lataria.
O carro teria sido usado pelos suspeitos para ir
até a casa da vítima e depois para a fuga, segundo
a polícia. Com o quinteto

a polícia ainda apreendeu
um revólver calibre 38,
que teria sido usado na
tentativa de homicídio.
“Eles teriam efetuado
três disparos contra a
vítima, mas a arma ‘pipocou’ (falhou) e então
resolveram agredir a vítima’, explicou o delegado.
Segundo a Polícia Militar, por volta das 3 horas
de ontem a vítima, um
homem de 36 anos, pediu
socorro. Os policiais o
encontraram gravemente
ferido e com diversos he-

matomas pelo corpo e na
cabeça no bairro Jardim
Iguaçu. De acordo com a
PM, a vítima relatou que
cinco pessoas teriam ido
até sua casa, efetuado três
disparos de revólver contra ele e quando a arma
falhou, foi agredido com
chutes, socos, coronhadas
e com pedaços de pau.
De acordo com a polícia, a vítima conseguiu
fugir e buscar ajuda na
casa de um vizinho, que
acionou a polícia. A vítima
foi levada pelo Samu para
o Hospital Norospar, onde
permanecia internado na
enfermaria até o fim da
tarde de ontem. Ainda
segundo a PM, a vítima
afirmou que conhecia os
agressores e indicou para
a polícia onde os encontrar. A Polícia Militar conseguiu localizar os cinco
suspeitos em uma casa
no bairro Córrego Longe.

Com seis nomes diferentes, estelionatário é alvo
de operação da Divisão de Combate à Corrupção
Um homem com pelo
menos seis diferentes nomes é alvo da “Operação
Identidade” deflagrada
desde as 6h desta quinta-feira (30) em Curitiba
pela Divisão de Combate à Corrupção, da Polícia Civil do Paraná, com
apoio da Receita Federal.
Com documentos falsos, o estelionatário conseguiu comprar carros de
luxo e abrir pelo menos
três diferentes empresas
em Curitiba. Apenas um
dos carros adquiridos por
ele custou R$ 350 mil. Contra este homem existem
cinco mandados de prisão em aberto em outros
estados do país. Ele foi
condenado a mais de sete
anos de prisão pelo crime
de estelionato majorado.
Este estelionatário,
segundo investigação da

Com documentos falsos, o estelionatário conseguiu
comprar carros de luxo e abrir pelo menos três diferentes
empresas em Curitiba (foto divulgação Polícia Civil)

Divisão de Combate à Corrupção, estaria atuando
em Curitiba há pelo menos
quatro anos – período em

ele abriu três lojas – uma
delas em um dos shoppings
mais luxuosos da capital
paranaense. Mas as cartei-

ras de identidade falsas foram confeccionadas em um
estado da região Nordeste
do país. Ainda de acordo
com a Divisão de Combate à Corrupção, o homem
teria planos de abrir uma
quarta loja na cidade de
Miami, nos Estados Unidos.
Há relatos que em um
estado do Nordeste ele
já teve mais de 10 nomes
diferentes chegando a
passar por procurador de
Justiça e assessor da Casa
Civil. Ele foi preso em 2012
pelos crimes de uso de documento falso e lavagem
de dinheiro depois de aplicar um golpe milionário,
mas acabou sendo solto.
Policiais da Divisão
de Combate a Corrupção
cumpriram sete mandados judicias todos em
Curitiba – um deles na
loja dentro do shopping.
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Os escolhidos

Situação
dramática

Vanessa Giácomo foi
confirmada no elenco de
“O Sétimo Guardião”. A
atriz interpretará uma
alcoólatra reproduzindo
na ficção o drama vivido
por muitas mulheres que
na realidade sofrem com a
doença do alcoolismo.

Na novela

Fabiana Karla está confirmada no elenco de “Verão
90 Graus”, que será mostrada na faixa global das sete da
noite. A atriz e comediante será a personagem Margot e
fará par romântico com Marcos Veras.

Vitória na Justiça

O internacional Johnny Depp ganhou na Justiça americana
que seu ex-advogado lhe devolva a quantia de trinta milhões
de dólares. O ator acusou Jacob Bloom de desvio de dinheiro.

E mais...

A Globo pretende produzir também um reality com a
participação de idosos e crianças. Em 2019 e sob a batuta
de Otaviano Costa.

Exagerou na dose

Nos próximos capítulos de “As Aventuras de
Poliana”, Dona Branca (Lilian Blanc) vai se ver em
apuros quando perceber que exagerou na dose de um
remédio que comprou para aumentar a sua energia.
A situação renderá muito humor aos seguidores do
folhetim exibido pelo SBT.

Susto

Evandro Soares, músico
do grupo “Art Popular” caiu
da varanda da casa onde
mora, em São Paulo. A altura
é de quatro metros e ele teve
várias fraturas expostas e
necessitou de cirurgia. O estado de saúde do sambista e
considerado satisfatório. Ele
é irmão de Leandro Lehart.

Férias com o
amado

Juliana Paes e Lázaro Ramos foram os escolhidos para
comandar o “Os Melhores Anos de Nossas Vidas”, que
mostrará uma disputa entre pessoas de épocas distintas.
Previsto para entrar no ar em outubro, na tela da Globo.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
Comunicação Com o
intuito de promover
atualização de
conhecimento e
contato dos alunos
com profissionais
experientes da área, o
curso de Publicidade e
Propaganda, Unidade
de Umuarama, termina
hoje seu 19° Encontro
de Comunicação Social,
o Encomun. A palestra
de hoje terá como
tema Digital Influencer
– Um novo espaço
para investimento em
comunicação, ministrado
pelo youtuber Julio
Thiago Caramalac, que
está à frente do canal
Desimpedidos e tem
mais de seis milhões de
inscritos no Youtube.
Ontem, o convidado foi
o videomaker Henrique
Moura da Silva, que
falou sobre a tendência
de negócios híbridos,
em que empresas aliam
dois segmentos em um
mesmo negócio.
Contabilidade
Coordenação e
professores do curso de
Ciências Contábeis já
estão a postos para mais
uma edição da Maratona
Contábil, que acontece
hoje no Salão de Eventos
do Câmpus 3, em
Umuarama. Com o tema
‘A arte de multiplicar

conhecimento somando
alegria’, a atividade
prática tem como
objetivo testar, de forma
divertida e integrada,
o conhecimento dos
estudantes sobre
assuntos da profissão
estudados em sala
de aula. Divididos em
equipes, os alunos terão
que responder uma
prova com questões
de disciplinas que
abrangem o conteúdo de
todo o curso. A equipe
vencedora será premiada
com medalhas.
Jornada Ainda em
Umuarama, o curso de
Administração promove
na semana que vem
sua tradicional Jornada
Acadêmica. Durante
cinco dias, professores,
estudantes e profissionais
da área vão se reunir para
discutir temas relevantes
da área. Na programação
tem ainda o jantar de
confraternização, o
workshop de marketing
e a famosa Expert,
gincana que tem por
finalidade levar os
estudantes a praticar
as teorias curriculares
e conhecimentos gerais
de forma lúdica. Torta
na cara, anel na farinha,
concurso de dança e
plano de marketing são
algumas das provas.

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

MALHAÇÃO: VIDAS BRASILEIRAS – 17h45

Márcio conta para Pérola que o envolvimento de
Maria Alice e Rei não acabou bem e os dois intuem
que a menina está sofrendo por saudade dele. Álvaro
encontra Verena no Le Kebek. Leandro tenta ir embora com Bárbara, mas ela admite ter outros planos.
Hugo conta para todos o que Márcio descobriu sobre
Maria Alice e Rei. Verena e Álvaro se beijam. Márcio
provoca Alex e insinua que Maria Alice ainda gosta
de Rei. Garoto e Tito decidem conversar com Rei e ele
explica a confusão de sua música aos dois.

ORGULHO E PAIXÃO - 18h20

Elisabeta consegue escapar, e Darcy luta contra o
falso Motoqueiro Vermelho, mas acaba atingido. Jonatas socorre Darcy. Virgílio tira as roupas do Motoqueiro Vermelho e veste Brandão, que continua desacordado. Rômulo, Fani e Mariana se dividem para procurar
Cecília. Brandão é preso por Baltazar, mas nega ter cometido o crime. Rômulo encontra Cecília, que se desculpa por seu sumiço. Jorge, Amélia e Mariko voltam
para o Vale. Lady Margareth se desespera ao saber
que Darcy está ferido. Mariana e Brandão desconfiam
de Xavier. Lady Margareth visita Darcy no hospital,
e Elisabeta a acusa de ser a mandante do atentado.

O TEMPO NÃO PARA – 19h30 – na Globo

Elmo e Miss Celine flagram Marocas com Samuca.
Dom Sabino e Agustina se amam. Paulina apresenta
Omar para Marocas e Miss Celine. Dom Sabino entrega a arma que pegou de Lalá para Barão e pede que
ele impeça o irmão de se aproximar de Carmen. Barão
demite Lalá. Amadeu descobre que Dom Sabino precisa matricular as gêmeas em uma escola. Agustina
pede que Carmen seja sua madrinha de renovação
de votos. Marocas discute com Dom Sabino. Monalisa discute com Marino e liga para Mariacarla. Dom
Sabino pede para conversar com Marocas.

SEGUNDO SOL - 21h25, na Globo

Karola aceita sair do país. Jornais de todo o mundo
falam sobre o caso de Beto Falcão. Maura e Ionan se
beijam novamente. Manu visita Acácio no casarão.
Guerra conta a Clóvis, Naná e Dodô que eles receberam uma proposta milionária para fazer um filme
sobre a vida de Beto. Valentim cobra de Karola o dinheiro desviado. Beto é libertado. Laureta conta para
Rosa que Karola deixou o país, e a jovem se preocupa
com a mesada que recebia. Laureta comemora ter se
livrado de Karola e Remy. As famílias de Beto e Luzia comemoram a liberdade dos dois. No aeroporto,
Karola repensa sua viagem com Remy.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30

Raquel e Guilherme recebem a mesma foto em
seus celulares, com uma imagem deles se abraçando.
Iuri diz para Sophie que os dois podem consultar os
arquivos das câmeras de segurança do colégio para
tentarem descobrir como João entra e sai da escola
sem ser notado. Os professores veem uma sombra
perto da sala de música e saem correndo com a esperança de encontrar João. Poliana diz que Sr. Pendleton
precisa fazer amizades para não ficar tão sozinho.
Luigi instala a câmera escondida em casa.

Letícia Spiller e seu namorado, Pablo Vares, estão
de férias na França. O casal
deve retornar ao Brasil nos
próximos dias.

Mais novidades

Em outubro, Anitta lançara mais um clipe, “Veneno”, no qual a cantora aparecerá coberta por cobras.

Música
internacional

O astro britânico Cliff
Richard vai lançar um álbum de músicas inéditas
que deverá chamar “Rise
Up”. Em novembro.

Será que é
casamento?

Quem convive com Ludmilla conta que o romance entre
o artista e Gabriel Jesus está
ficando cada vez mais sério. O
casal está curtindo descanso
em Ibiza, na Espanha, e viajou na companhia da mãe da
cantora.

Poderá sentir certa pressão entre as
suas prioridades e interesses dos
outros. Amadureça os seus planos
antes de colocá-los em prática. No
amor, o seu entusiasmo será visível.

Deixe o egoísmo um pouco de lado.
Some forças com as pessoas que têm
os mesmos interesses. Bom astral nas
amizades. No campo afetivo, os seus
sonhos podem se realizar.

As atividades que exijam concentração estão protegidas. Será necessário
um esforço redobrado para alcançar
suas metas. Para estar sempre bem,
não cobre demais de você.

Estará mais à vontade para agir através dos bastidores. Sua habilidade
para lidar com as finanças pode ser
bem aproveitada. Sua boa sorte pode
acabar surpreendendo.

O dia será mais promissor para trabalhar em equipe. Não tenha receio
de somar forças com pessoas experientes e amadurecidas. No campo
sentimental, se melhorar, estraga:
aproveite!

Não brinque com coisas sérias. Poderá assumir novas responsabilidades,
mas saberá unir o útil ao agradável na
área profissional. Quando tiver um desafio para enfrentar, leia o Salmo 80.

Cuidado com o comodismo no trabalho. Não é hora para buscar atalhos,
mas sim de dar duro para conseguir
o que quer. O amor pode superar as
expectativas. Será muito feliz!

Fuja de confrontos com pessoa de
poder. Assuntos ligados à pensão
ou seguro podem ser resolvidos com
facilidade. O romance recebe boas
energias. Proteja sua privacidade.

Pare de sonhar com o que está fora
de alcance, valorize o que acontece
ao seu redor. É a sua chance de unir
o útil ao agradável no trabalho. No romance, o clima é de plena satisfação.

Sua vida social anda meio sem brilho.
O trabalho vai absorver grande parte
do seu tempo. Uma nova paixão pode
surgir. Quem já tem compromisso,
deve lutar contra a desmotivação.

Há sinal de instabilidade nas finanças, por isso tente controlar os
seus gastos. É uma ótima fase para
quem trabalha por conta própria.
Quando passar por dificuldades, leia
o Salmo 23.

Acredite na sua capacidade, pois terá
condições para exercer um cargo de
chefia. Mas não é hora para você
reivindicar um aumento de salário.
No campo afetivo, pode obter uma
grande vitória.
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Atleta Celine Vitório estimula a prática
do atletismo e outros esportes nas escolas

Umuarama – Numa parceria com a atleta do Atletismo, Celine Vitório, a Associação Ferreirão Amigos
do Esportes, a Afade, além
dos trabalhos sociais, vem
realizando também várias
atividades esportivas para
a comunidade dos distritos
e bairros de Umuarama,
proporcionando assim outras oportunidades para
algumas crianças e adolescentes participarem de
um evento denominado
Circuito Kids.
Neste sábado, a equipe
da organização estará no
distrito de Serra dos Dourados na frente da Escola.
A professora Celine Vitório,
que coordena o projeto,
convida toda a comunidade
do distrito para o evento
que começará a partir das
13h30 com a parte recreativa e, logo depois, as 15
horas começa a corrida.
Participam crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.
Há poucos dias o projeto
foi realizado no distrito de
Lovat, também na frente
da Escola Papa Pio XII. Foi
uma corrida para várias
idades e premiação com
troféus e medalhas. Além
da corrida tiveram outras

dia 12

CBF recusa
pedido do
Flamengo e
mantém data
para semi
da Copa do
Brasil

A CBF recusou o
pedido do Flamengo
para abrir uma nova
data para a semifinal da
Copa do Brasil. O clube
rubro-negro alegava
que havia um conflito no
calendário provocado
pelas datas de amistosos de seleções. Dessa
maneira, o jogo contra
o Corinthians foi ratificado para o dia 12 de
setembro, no Maracanã.
Na avaliação da CBF,
a mudança colocaria em
xeque a credibilidade
da Copa do Brasil, geraria problemas na grade
de programação das
televisões e alteraria
um calendário aprovado desde 2017. A Rede
Globo chegou a analisar
a hipótese, mas a CBF
não se animou com a
mudança, que também
envolveria a Fox Sports.
Dessa forma, o Flamengo provavelmente
receberá o Corinthians
sem Paquetá e Cuéllar,
que defendem suas seleções no dia anterior
à semifinal. Da mesma
forma, o time corintiano
não deve ter Fagner.
O presidente Andrés
Sanchez, aliás, também
rejeitou a hipótese de
alteração quando consultado.
De fato, o Flamengo
remou praticamente
sozinho na briga contra CBF, Corinthians,
Cruzeiro e Palmeiras. A
decisão irritou bastante
a diretoria do clube, que
tentará viabilizar uma
forma de contar com
os atletas convocados.
(Folhapress)

Equipe comandada por Celine fez bonito em Guaíra recentemente

atividades que foram oferecidas para a comunidade
de Lovat como: cortes de
cabelos, professor de música, pipoca, algodão doce
e cama elástica e o aquecimento com a professora
Rubia.
Celine coordenou os trabalhos juntamente com a
diretoria da AFADE e sua
equipe que está incentivando os participantes a terem
um hábito mais saudável
através do esporte.
Celine faz questão de

agradecer os parceiros que
estão ajudando no projeto: patrocinador oficial,
Unimed de Umuarama e
apoios do vereador Junior
Ceranto, SMEL, Grupo Colméia, Regina Calçados ,
Barbearia -Gabriel Pozza,
João Paulo -Ateliê Musical
Moggiore, Profª Rubia
Miranda de Oliveira- Academia Guardião.
Outras disputas
Além de Lovat e Serra
dos Dourados, atletas do
projeto estiveram no come-

ço do mês na prova Guaíra
Runners Kids e fizeram
bonito na competição que
teve atletas de cidades de
toda a região.
Ainda com apoio da Afade, Celine também atua no
projeto Vivendo o Atletismo
na Escola com treinamentos na Escola Municipal Manuel Bandeira, em Umuarama. Ela tenta passar um
pouco da sua experiência
de competidora e de campeã que foi nas pistas Brasil
afora.

Robinho rebate Diego Alves com ironia
um dia após classificação do Cruzeiro
A declaração de Diego
Alves não caiu bem na Toca
da Raposa um dia após a
classificação do Cruzeiro
na Copa Libertadores. Minutos após a eliminação, o
goleiro do Flamengo parabenizou a equipe pelo jogo
e disse que viu “o medo na
cara deles”, referindo-se
aos jogadores mineiros.
O assunto foi repercutido
nesta tarde de quinta-feira
na reapresentação celeste.
Com ironia, o meia Robinho
discordou que a equipe
tenha passado sufoco em
campo e não deixou de
provocar o adversário que
ficou pelo caminho
“A gente tem que dar risada, tem um tempinho já
que estamos incomodando. Deixa eles falarem. Vi

que o Diego falou que viu
o medo nos nossos rostos.
Se a gente que ganhou de
2 a 0 estava com medo,
imagina quem perdeu de 2
a 0, né. Qual seria o tamanho do medo, não consigo
nem explicar. Mas quando
você quer esconder algo,
você fala do outro time.
Mas não vamos falar disso.
Agora vamos pensar nas
quartas de final. Quem
não está nas quartas vai
ter que nos assistir (o
jogo) pelo menos em duas
quartas-feiras”, comentou
o jogador.
De fato, com exceção
do gol marcado pelo Flamengo, o Cruzeiro foi dono
das duas melhores chances
da partida. Ainda aos 20
minutos de jogo, Barcos

teve a oportunidade de
decretar uma classificação
antecipada, mas perdeu um
gol inacreditável na cara de
Diego Alves. Já no segundo
tempo, mas com a partida
ainda empatada, o goleiro
fez uma belíssima defesa e
impediu o tento de Thiago
Neves. Mais uma vez, Robinho não deixou de alfinetar
o lado derrotado.
“Eu vi um monte de defesas que o Fábio fez no
jogo, ele fez um tanto, né?
Quem perdeu muitos gols
foi o nosso time. Cavadinha
lá, o Dedé o Léo tiram. Cruzamento na área, o Fábio
segura. Então eu não sei se
foi a gente que amedrontou
não. Posse de bola no meio
do campo não ganha jogo”,
concluiu. (Folhapress)

Ronaldo critica ‘caça às bruxas’ de jornalistas
O ex-jogador Ronaldo Nazário, 41, criticou nesta quinta-feira (30) o que vê como
uma “caça às bruxas” permanente na cobertura jornalística de futebol no Brasil.
“Infelizmente, isso [a suposta caça às bruxas] no Brasil
virou uma normalidade. O
esporte é muito mais simples.
Nele, se ganha e se perde.
Tem que saber conviver com
essas duas situações”, disse,
depois de um evento em que foi
apresentado como garoto-propaganda de um banco espanhol
para a Liga dos Campeões.
Para o ex-jogador, “o futebol
não mudou; quando ganha,
todo mundo é bonito, é bom,
é tudo; quando perde, ninguém presta”. O problema,
segundo Ronaldo, é que, “na
mídia brasileira, a gente está
indo por um caminho muito
ruim quando fala de futebol”.
“Cada vez mais, entra-se em
opiniões pessoais, em coisas
que não importam. Gostaria
que o futebol fosse falado muito
mais tecnicamente do que
superficialmente. As pessoas
hoje falam com nenhuma ou
quase nenhuma responsabilidade [sobre o esporte].
O futebol exige um cuidado

maior, mexe com a emoção.”
As críticas ao jogo de cena
de Neymar na Copa do
Mundo da Rússia foram então injustas? “Não sou juiz
de críticas”, desconversa.
Mas é comentarista contratado, lembra a reportagem.
“Sou comentarista do jogo,
e da Globo, não para vocês
[os quatro jornalistas que o
entrevistavam]. Vocês ouviram
meus comentários e podem
ter a resposta que precisam.”
Segundo Ronaldo, “Copa do
Mundo é mais difícil porque
uma série de coisas têm que
dar certo para se conquistar o título. Não só você estar bem, mas todos os seus
companheiros estarem 100%,
sem lesão, e a motivação
de cada um ser a mesma”.
O ex-jogador também buscou
contemporizar o mau desempenho do atacante Gabriel
Jesus na Rússia -o atleta, que
tem a carreira gerenciada por
uma empresa de Ronaldo,
não marcou nenhuma vez.
“Não diria o Gabriel, mas
acho que a seleção foi com
uma expectativa muito alta
[para a Copa]. Ninguém
rendeu o que se esperava.”
Jesus não está na lista de

convocados por Tite para
os amistosos com EUA e El
Salvador, em setembro -Ronaldo afirmou ainda não ter
visto a relação de nomes.

Projeto Circuito Kids estimula a prática de esportes, entre
eles o atletismo nas escolas

Clayson é suspenso por dois
jogos após atirar água em
torcedora da Chapecoense

O atacante Clayson, do Corinthians, foi suspenso por
dois jogos do Campeonato Brasileiro. Em sessão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nesta quinta-feira
(30), ele recebeu a punição por atingir uma torcedora da
Chapecoense com água, sendo enquadrado no artigo 258
por conduta antidesportiva.
Clayson ficará de fora dos confrontos de sábado (1),
contra o Atlético-MG, no Itaquerão, e também na quarta-feira (5), diante do Ceará, em Fortaleza. No mesmo
processo, o atleta Barreto, da Chapecoense, foi absolvido
por expulsão na partida. O Corinthians já tinha três desfalques confirmados para enfrentar o Atlético-MG: Douglas e Fagner, suspensos, e Pedro Henrique, lesionado.
Pedro Henrique, contudo, trouxe uma boa notícia para
o Corinthians. A hipótese de uma lesão grave no joelho
direito do zagueiro foi descartada. Substituído no primeiro tempo da derrota para o Colo-Colo, ele foi avaliado em
ressonância magnética nesta tarde de quinta-feira (30)
e não precisará passar por nenhuma cirurgia, conforme
informou o consultor médico Joaquim Grava.
Em razão do prazo pequeno desde a lesão, o
Corinthians ainda não definiu exatamente o tipo de
contusão que sofreu Pedro Henrique, tampouco seu
período de afastamento. Nos próximos dias, com
menos inchaço no local, ele será reavaliado. Mesmo
assim, Pedro dificilmente jogará no sábado, com o Atlético-MG. Léo Santos é o favorito para ocupar seu lugar.
Pedrinho, Henrique e Fagner, que também tiveram problemas durante a eliminação para a equipe chilena, não
preocupam e devem estar disponíveis para o treinador
Osmar Loss. Suspenso no sábado, porém, o lateral
direito deve dar lugar a Mantuan contra o Atlético-MG.
(Folhapress)

CHEVROL
CHEVROLET
ET

VECTRA
ELEGANCE
10/11

CELTA 1.0 2012

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

CORSA SEDAN
CLASSIC 09/10

FIATFIAT

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

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

MERIVA 1. 8
07/07

Flex, completo. R$
21.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MERIVA
PREMIUM

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

S-10 CAB.
DUPLA 2000

Flex, prata. R$ 25.000,00.
Vendo ou troco por carro
de menor valor. Fone: (44)
98417-4989

S10 2.4
FLEX 15/16
ADVANTAGE

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

S10 COLINA 4X4
06/06

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

VECTRA 2.0 GLS
96/97

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

PALIO FIRE
14/14

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

PALIO FIRE
FLEX 08/09

Cinza, 02 portas, R$
12.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

STRADA 1.8 CD
15/15

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

STRADA
ESTENDIDA 1.4

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

UNO 1.0 10/11

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

UNO EP 96/96

UNO VIVAVE
13/13

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

UNO WAY 1.0
14/15

Branco, completo. 80.000Mkm.
R$ 33.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 /

UNO WAY 13/13

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

FORD
FORD
ECOSPORT
TITANIUM 1.6
16V

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
AZERA 08/09

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

CIVIC LXS 12/13

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

COROLLA GLI
10/11

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

HILUX SRV
10/10

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

HILUX SW4
08/08

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

CELTA 1.0 LT

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 24.900,00

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

ONIX 1.0 LT

16/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 44.900,00

2013/2014, apenas 21.000
Km rodados. R$ 53.000,00.
Fone: (44) 9 8446-4753.

ONIX 1.0 LT

17/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 43.900,00

FORD KÁ 1.0
10/10

HILUX SW4
V09/09

ONIX 1.0 LT

17/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 43.900,00

ONIX 1.4 LT

15/16

PRETO

COMPLETO

R$ 42.900,00

ONIX 1.4 LTZ

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 42.900,00

PRISMA 1.4 LT

13/13

PRATA

COMPLETO

R$ 35.900,00

PRISMA 1.0 LT

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 36.900,00

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

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

FORD kÁ 1.0
2009

Prata, mecânico, completo.
R$ 35.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

Prata, completo, R$
21.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 /9 9976-0563.

KÁ 1.0 2009

SANDERO 14/15

VOLKSWA
GEN
CROSSFOX 07/08

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

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

Completo, prata. R$
26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

PRISMA 1.0 JOY

16/17

PRETO

COMPLETO

R$ 41.900,00

UNO EP
96/96

RANGER XLS
14/14

GOL 1. 0 14/15
TRENDLINE

PRISMA 1.4 LTZ

17/18

PRETO

COMPLETO

R$ 55.900,00

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

SPIN 1.8 LT

15/16

PRATA

COMPLETO

R$ 43.900,00

GOL 1.0 06/07

SPIN 1.8 LT

16/16

BRANCO

COMPLETO

R$ 45.900,00

CRUZE SEDAN LT

14/15

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 64.900,00

CRUZE SEDAN LT

15/15

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 62.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 89.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 93.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO, 12.000KM R$ 96.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO, TS.

R$ 98.900,00

S10 LTZ 4X4 FLEX

14/15

PRATA

COMPLETO, COURO

R$ 84.900,00

Branca, ﬂex, seminova,
R$ 31.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

TRAILBLAZER LTZ V6

15/15

PRETA

COMPLETO, AUT, COURO, 7L.

R$ 104.900,00

PARATI 1.6 09/10

TRAILBLAZER LTZ V6

14/15

BRANCO

COMPLETO. AUT, COURO, 7L

R$ 109.900,00

TRAILBLAZER LTZ V6

16/17

CINZA

COMPLETO, AUT, COURO, 7L.

R$ 137.900,00

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

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

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

GOL 1.0 99/00

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

GOL 1.6 G5
08/09

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

GOLF 1.6 11/11

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

KOMBI
LOTAÇÃO 1.4
11/12

Completa, branca. R$
22.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO 1.6
00/00

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

SAVEIRO
SUPERSURF
05/05

Prata, direção, trio. R$
18.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MOTOS
MOTOS
FAN 125 18/18

Preta, R$ 7.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CAMINHO
CAMINHÕES
ES
MERCEDES
BENZ 113
TRUCADO

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

VW 142010
TANQUE ANO 90

Vermelho, tanque A94, 03

CHEVROLET
S10 2013 Diesel lt 4x4 completa jogo de rodas pneus novos
r$ 89.900,00
Tracker LT automática ano 2016 prata pneus novos
unica dona baixo km R$68.900.00
Cruze lt 2015 pta aut. 63.000,00 (Financia 100%) S-10
Tornado 2005 Cabine Dupla. Prata 2.8 diesel. Completa.
Revisada! R$ 58.900,00
Spin ltz 2013 completa unico dono baixo km R$ 43.000,00
(Finacia 100%)
Onix 2015 branco 1.4 Lt mylink opcionais do ltz 41.900(Financia 100%)
S-10 DLX 2.8 diesel mwm, 2001 verde completa +bancos
couro, R$ 39.990,00
S10 advantage 2007 flex completa R$ 36.800,00
Classic ls 2015 prata comp. Airbag abs R$ 29.000(Financia(100%)
Classic 2015 ls cinza 1.0 Comp. Airbag abs R$ 28.500,00
(Financia 100%)
Classic ls 1.0 Basico prata R$ 20.000,00(Financia100%)
Corsa Hatch 1.4 basico 2010 20.800
S10 pta 2000 gasolina cs completa R$20.000,00
Astra sedan 2000 completo prata R$ 16.500,00
Corsa Classic 2010/2011
Corsa Sedan 2004 cinza 1.0 basico r$ 14.300,00
Vectra ano 2000 azul metalico completo R$14.500,00
FORD
Fiesta Hatch 2010/2011 1.0 branco menos ar R$ 22.900,00
Ford Pampa 95/96 prata com direçao gasolina 1.8 ap R$
13.000,00
VOLKSWAGEM
Voyage 2014 1.6 Completo 1ºdono R$ 35.500,00 (Financia
100%)
Saveiro 1.6 branca 2011 g5 menos jogo de roda suspensao
legalizada R$ 26.500,00

bocas. R$ 57.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9 9976-0563.

DIVERSOS
DIVERSOS
DOGHERO
PARTICULAR

Devido a vida agitada se
você não tem o tempo de
zelar e passear com o seu
cachorrinho, eu Doghero
posso fazer isso com muita
dedicação. Fone: (44)9 9
9716-1864

VENDO CAMA
DE FRANGO

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

Gol g5 2012 branco 1.6 Completo R$26.800,00( Financia
100%)
Parati 99 completa R$ 14.800,00
Parati 2 portas 98 cinza completa R$ 14.500,00
Gol 2004 1.0 2 portas trio eletrico R$ 13.500,00
Gol prata 2004 4p basico R$13.000,00
Gol g3 1.0 City 2004 4portas basico R$12.800,00
Gol g3 1.6 City branco 4 portas direçao R$ 12.800,00
Santana quantun 92 verde. Todo reformado,bancos
novos,reliquia,com jogo de rodas gasolina ; R$ 12.000,00
Gol Mi 2 Portas branco R$ 7.800,00
Santana 96 bordo R$ 6.900,00
FIAT
Kia Sorento 2005 automatico gasolina completo R$
37.000,00
Strada 2015 completa CS branca R$36.300.00
Strada 2013 Cd 1.4 working branca R$ 42.000,00
Palio 2012 celebration prata 4 portas pneus novos R$ 23.500
(Financia 100%)
Strada cs 2010 branca basica R$ 22.500,00
Strada Ce 2001 completa R$ 17.000,00
PALIO elx 1.0 bege 2004 limp desemb. ar quente R$
15.500,00
Uno Mille Fire 2006 prata, trava alarme, limp. desemb.
traseiro. 5pneus novos R$ 14.800,00
TOYOTA
Hillux 2010 prat srv completa 4x4 R$ 90.000,00
Corolla Xei 2000/2001 prata aut. banco de coro R$ 17.900,00
MITSUBISHI
Pajero TR4 completa ano 2010 4pneus novos
R$42.000.00

VISOS
E
AVISOS E EDITAIS
EDITAIS
COMUNICADO

ALIMENTOS ZAELI LTDA,
CNPJ 77.917.680-0051-04,
Avenida Zaeli, Nº 2310,
Parque San Remo I,
Umuarama-PR. Solicita
o comparecimento do Sr.
GUSTAVO DE OLIVEIRA
BARBOSA no prazo de
72 horas, para tratar de
assunto de seu interesse.
Era o que tinha a comunicar.

CASAS
CASAS
ABDON IMÓVEIS

Residência de alvenaria
laje, com área construída
215m², área total do terreno de
290,40m² sendo (12.10x24),
contendo 1 suíte máster, 2
quartos, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada
com espaço gourmet, bwc,
lavanderia e garagem para
3 carros. Localizado na Rua
Colorado, Lote n°05 da quadra
13 do Parque Residencial
Gavea, Umuarama/PR. Valor
R$ 750.000,00. (Obs: todos
os moveis planejados ficaram
na residência e todos os
quartos com ar condicionado
e cortinas. Troca por sitio
de igual ou menor valor).

S-10 CD 2.4 EXECUTIVE – FLEX – 2011 – branca,
cabine dupla, completa, ótima conservação. R$
48.000,00
RANGER XLS 3.2 4X4 AUT. CD – DIESEL – 15/16
– prata, automática, cabine dupla, pneus BF novos,
completa, impecável. R$ 107.000,00
COROLLA GLI 1.8 AUT. – FLEX – 11/12 – prata,
automático, bancos em couro, airbag, abs, completo.
R$ 53.000,00
COROLLA XEI 1.8 AUT. – GAS. – 2007 – azul,
automático, airbag, abs, multimídia, completo. R$
31.500,00
CRUZE SEDAN LT 1.4 TURBO AUT. – FLEX – 16/17
– preto, airbag, abs, automático, bancos em couro,
completo. 14.385 Km. R$ 81.500,00
CRUZE SEDAN LT 1.8 AUT. – FLEX - 15/16 – prata,
airbag, abs, automático, bancos em couro, completo.
R$ 68.000,00
CRUZE HB SPORT LT 1.8 AUT. – FLEX – 2015 –
branco, automático, airbag, abs, bancos em couro,
completo. R$ 63.000,00
CRUZE SEDAN LT 1.8 AUT. – FLEX - 2014 – prata,
airbag, abs, automático, bancos em couro, completo.
42.500 Km. R$ 53.500,00
ONIX JOY 1.0 – FLEX – 2018 – branco, airbag, abs,
completo, único dono.
4.560 Km
R$
38.500,00
ONIX LTZ 1.4 – FLEX – 14/15 – branco, airbag, abs,
mylink, completo. R$ 42.500,00
ONIX LT 1.0 – FLEX – 2015 – branco, airbag, abs,
mylink, completo. R$ 37.000,00
ASTRA HB ADV. 2.0 – FLEX – 08/09 – prata, 4 portas,
ar cond., dir. hid., vidros e travas elétricas, alarme,
rodas e som. R$ 27.000,00

CELTA 1.0 – GAS. – 02/03 – prata, 4 portas, ar cond.,
travas elétricas e alarme. R$ 14.500,00
CIVIC EXS 1.8 AUT. – FLEX – 2012 – cinza, automático,
airbag, abs, bancos em couro, teto solar, multimídia e
câmera de ré, pneus novos, completo. R$ 57.500,00
CIVIC LXS 1.8 AUT. – FLEX – 2009 – preto, automático,
airbag, abs, completo. R$ 38.500,00
CROSFOX 1.6 – FLEX – 15/16 – vermelho, airbag,
abs, som original, completo, único dono. R$ 53.500,00
CROSFOX 1.6 – FLEX – 09/10 – preto, ar cond.,dir.
hid., vidros e travas elétricas, alarme, rodas, completo.
R$ 31.500,00
ZAFIRA ELEGANCE 2.0 AUT. – FLEX – 10/11 – prata,
7 lugares, completa. R$ 35.000,00
FOX PRIME 1.6 – FLEX – 2012 – preto, airbag, abs,
rodas, completo. R$ 32.000,00
GOL 1.0 TREND – FLEX – 2014 – prata, 4 portas, airbag,
abs, completo. R$ 30.000,00
FIESTA HB CLASS 1.6 – FLEX – 10/11 – prata, ar
cond., dir.hid., vidros e travas elétricas, alarme, som.
R$ 23.500,00
FIESTA SEDAN 1.0 - FLEX – 07/08 – prata, ar cond.,
dir. hid., vidros e travas elétricas, alarme. R$ 19.500,00
PALIO SPORTING 1.6 – FLEX – 13/14 – branco, 4
portas, airbag, abs, completo. R$ 37.500,00
PALIO FIRE 1.0 – GAS. – 2003 – branco, 4 portas,
alarme, travas elétricas, limpador e desembaçador
traseiro. R$ 12.000,00
UNO MILLE EX 1.0 – GAS. – 2000 – cinza, 4 portas,
ar cond., vidros e travas elétricas.
R$ 10.800,00
STRADA WORKING CS 1.4 – 14/15 - branca , cabine
simples, airbag, abs, completa.
R$ 35.000,00
saveiro super surf 1.8 – ﬂex – 06/07 – preta, completa.
R$ 24.500,00
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Classificados

ABDON
IMÓVEIS

Av Brasil 2447 - Umuarama-Pr
Hilux srv 2015/2015 Prata , Top de linha ,
pneus novos , controle de tração e estabilidade
, manual e nota ﬁscal R$: 129.900,00
Astra Hatch 2011 , preto , completo , 140 cc ,
placa a , manual e nota ﬁscal . R$: 27.999,00
Fiat Uno way 2010 , vermelho , completo ,
rodas de liga , som . R$: 16.500,00
Parati Trackfield 1.6 2007 prata placa A completa
R$ 23.900,00
Gol Special 2001 prata placa “A” rodas , pneus novos
, vidro elétrico , trava e alarme R$ 8.999,00
Santana Quantum 1994 prata completa placa “A”
com rodas R$ 8.500,00
Vectra Gls 1997 2.0 branco completo , placa A. R$
12.500,00
GOL 1.8 G3 4P 2001/2001 , branco , completo , rodas
de liga , pneus novos . R$: 13.900,00
Classic Ls 1.0 2012/2013 , Prata , Completo , manual
e nota fiscal R$:20.900,00
Vectra Gls 2.2 2001 , prata , completo com ar digital
, placa a . R$: 14.900,00

Corsa Super 1998 , prata , 2 portas , placa a.
R$:7.900,00
Palio fire 2002 , cinza , 4 portas , trio elétrico , impecável . R$:13.000,00
Corsa sedan Life 2005 , branco , álcool original , ar
condicionado . R$: 13.800,00
Corsa Hatch 2005 , mod novo , branco , rodas de
liga , trio elétrico . R$:14.999,00
C4 Pallas Exc 2008 , prata , top de linha , cambio
manual . R$: 21.500,00 abaixo da FIPE
Montana Ls 2013 , branca , completa , placa a .
R$:24.500,00 Abaixo da FIPE
Ford Fusion 2008 , prata , completo , placa a , carro
top . R$: 28.500,00
Ford Ka 2011 , preto , ﬂex , trio elétrico , financia
100% . R$: 14.900,00
Fiorino furgão 1.5 1993 , branca , placa a , revisada
, pronta para o trabalho . R$:8.999,00
Palio fire ﬂex 2006 , prata , trava e alarme , placa a,
impecável . R$: 10.999,00

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

ABDON
IMÓVEIS

Residência de alvenaria
com área construída de
150m², contendo suíte, 2
quartos, sala com pé direito
duplo, cozinha planejada,
acabamento de alto padrão
com aquecedor solar em
todos os pontos d’água,
ar condicionado em todos
os quartos, home-theater
feito sob medida, armários,
balcões e box de blindex
em todos os banheiros,
garagem para 2 carros
grandes, churrasqueira e
lavanderia. Localizada na
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama/PR. Valor R$
550.000,00. Para mais
informações, Entre em
contato com a Abdon
Imóveis pelos fones:
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Sobrado de alvenaria, com
área total do terreno de
250.60 m², área construída
247.95 m², contendo no piso
superior: 01 suíte máster
e 02 suítes simples. Piso
Inferior: Sala, cozinha,
lavado, edícula, lavanderia
e garagem. Contém uma
Sala comercial. Sobrado
atualmente locado por R$
2.800,00. Localizado na
Rua Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366,
Zona I, Umuarama/PR.
Valor R$ 1.200.000,00.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Foto Ilustrativa

Foto Ilustrativa

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

Residência de Alvenaria
laje, com área construída de
aproximadamente 69,47m²
sendo área total do terreno
205,05m², contendo 3
quartos, sala, cozinha
(cozinha planejada, 2
ar condicionados), bwc
planejado,
Situada
no Condomínio Royal
Residence, n° 2806,
casa 12-A, Umuarama/
PR. Valor R$ 220.000,00.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

CHEGOU A HORA DE
VIVER OS MELHORES DIAS
DA SUA VIDA. Completa
Infraestrutura, asfalto,
arborização e iluminação
pública. Ótima localização,
a poucos minutos do centro
da cidade. Projeto otimizado
para maior aproveitamento
e conforto. Isento de
condomínio. Residência
NOVA com 99.99m² de
área construída, contendo,
02 quartos, 01 suíte, sala
de Estar/TV, bwc social,
cozinha, lavanderia e
garagem para 02 carros.
Localizada no Jardim
Yoshii, Valor promocional
DE R$350.000,00 POR
298.000,00. Umuarama/PR.
Para mais informações,
entre em contato com a
Abdon Imóveis pelos fones:
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

Umuarama Ilustrado

cozinha, BWC social, A.
serv., gar. + Detalhes –
plantão (44)9 9911-5353
(OI) ou digite o cód. 996
em www.aldemirimoveis.
com.br

ALUGA-SE
RESIDÊNCIA

Em alvenaria, contendo
UM quarto, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e área de frente.

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

ALUGA-SE SOBRADO
Com uma suíte, dois quartos,
sala, cozinha, banheiro

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

ABDON
IMÓVEIS

PARQUE RESIDENCIAL
MONTREAL, Abdon e
Cabreli Empreendimentos
traz uma grande novidade
do Parque Residencial
Montreal. A partir de
agora você pode comprar
somente o terreno com
uma pequena entrada e
parcelar o restante em
até 60 vezes. O Parque
Residencial Montreal dispõe
de um projeto arquitetônico
singular, infraestrutura de
qualidade e local privilegiado.
Localizado na saída para
Xambrê, próximo a sorvetes
Guri. Valor sob consulta.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ALDEMIR
IMÓVEIS ALUGA

R$ 1.150,00. Prox.
Floricultura Florisbel.
R. Belém, 5837, Zona
III - Alv/Laje – 01 S, 02
q., sala, coz., Bwc soc.,
desp., A. serv., e gar. +
Detalhes – (44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS ALUGA

R$ 700,00. Prox. Ao
Colégio Souza Naves
– R. Anhumai, 3570 –
Zona VI - Alv/Laje – 02
quartos, sala, copa; coz.,
Bwc soc., A. serv. e gar.
+Detalhes – (44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS ALUGA

R$ 650,00. Prox. Ecoville.
R. Delzita Alves Da Costa,
2121. Jd. Azaleia. Alv/
Laje – 02 quartos, sala,
coz., Bwc soc., A. serv.,
desp., Churraq. e gar.
+Detalhes – (44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 690.000,00. Prox. Ao
Restaurante Baoba. Av. Rio
De Janeiro, 4997 – Zona
II - À. Ter. 220,77 m², À.
Constr. 158,65 m² - Alv/
laje, 02 Suíte, 1 Quart,
Sala estar/jantar, Coz.,
Lavand., Bwc soc., desp.,
Garag. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 975 em www.
aldemirimoveis.com.br

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 140.000,00 - Prox. Ao
Colégio Bento Mussurunga.
R. Gustavo Cray, 2031 –
Jardim Topazio. Ter. 126,54
m², Const. 69,30m² - Alv./
Laje: 01 suíte, 01 qto., sala,

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

Classificados
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CASA NO
METROPOLITANO
Casa NOVA! Pronta para
morar. Localizada no
Parque Metropolitano,
em excelente localização,
bem pertinho do Shopping!
R$ 210.000,00. Casa
com 3 quartos, banheiro
com armário, ampla sala
de estar, cozinha com
balcão, área gourmet e
área de serviço coberta,
quintal e uma vaga de
garagem coberta. (44)
99967-1094 – Neto

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

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

Edifício Liberty
ALUGA-SE: Apartamento 306, 3º andar, Edifício Liberty, com área total de 67,6150 metros
quadrados, situado na Rua Dr. Rui Ferraz de
Carvalho, 4140, Zona I, em frente à Prefeitura
Municipal, cozinha com móveis planejados
(incluindo cooktop), guarda-roupa e painel
para TV sob medida. Maiores informações:
3624-1412. Valor do aluguel: R$ 1.000,00.
Condomínio: em torno de R$ 250,00.

VENDE-SE
FRENTE A
ESCOLA RUI
BARBOSA

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

nossa senhora aparecida

VENDE-SE
PROX. UNIPAR
SEDE

PREÇO A CONSULTAR.
RESIDÊNCIA EM MADEIRA,
desocupada. Situada na
Rua José Honório Ramos
esquina com a Rua Jandaia,
com área total de 266
m² ( sendo 14,00m de
frente por 19,00m de
profundidade. CRECI
J-5555. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
9 8452-1900 whats –oi
(44) 9 9894-0757-tim e
agende sua visita.

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 700,00. Prox. Cond.
Res. Royal Garden. Ed.
Green Ville. Av. Rio Grande
Do Sul, 2477 – 3 Andar
– Blc 05 -À. Priv. 58,57
m²; 03 q., sala, coz, A.
serv, Bwc social e gar.
(Cond. - Vlr/Aprox. R$
280,00 – Incluso água e
gás).+Detalhes–(44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 520,00. Prox. Unipar
Sede. Ed. Ilha Do Mel,
Zona II, 3823 - Apt°.
503 – 1 Quarto, Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc.
(Semi mobiliado) - (Cond.
- Vlr/Aprox. R$ 280,00
– Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 330.000,00 - Prox. Club
Harmonia. Ed. Solar Das
Palmeiras, Apto 502 Bl
02 – R. Jose Dias Lopes,
4504, Jd. S. José - Àt.
116,00 m² e À. Priv. 83,00
m² - Suíte, 1 Quart. Sac.
C/Churrasq., 02 Garag.
– À. Lazer completa. +
Detalhes: Plantão (44)9
9911 5353(OI) ou digite
cód. 640 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
VENDE

R$ 150.000,00. Prox. Ao
Clube Português. Ed.
Queluz (NOS Direitos).
Av. Portugal, 4877, Apt°
104 – Blc. B - À. Tot. 83,05
m², À. Priv. 61,27 m² - 03
Quart., Sala, Cozinha,
A. serv, Bwc soc. e 01
Garag. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 951 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALUGA-SE
APTO PROX.
UNIPAR

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

ALUGA-SE
PROX. UNIPAR
SEDE

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

3624-1500 - 9 8452-1900
whats e agende sua visita.

ALUGA-SE
SALÃO
COMERCIAL NO
CENTRO

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

EDIFÍCIO OURO
VERDE I

Apartamento 04, bloco
05, térreo, 3 quartos, R$
135.000,00, Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

VENDE-SE APTO
ED. ALVORADA

Apto. 81 (de frente,
desocupado,
baixo
custo de condomínio,

IPTU 2018 quitado), Rua
Piúna, 3.825. próx. ao
I.N.S.S., sendo: 3 quartos,
sala/copa, cozinha, BWC
social, área de serviço,
garagem,
elevador.
Área total 73,40 m2.
R$ 210.000,00. Tratar
no (44) 99983-9751

PONTOS
COME
PONTOS
COMERCIAIS
RCIAIS
ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 3.500.000,00. Prédio
Comercial - Prox. Praça
Santos Dumond – Av. De
Janeiro, 4142 – Zona I - À.
Ter. 563,50m², Pavimento
térreo: Salão Comercial
com aprox.: 248,00 m²;
Edícula com aprox.: 91,00
m² e 10 vagas de garagens
com aprox.: 12,00m². E na
parte superior contendo
02 pavimentos com 04
apartamentos (02 por
andar); com área de
aprox.: 130,00 m² cada,
sendo: sala, coz., bwc
social, 3 qtos, área de
serv., garagem + Detalhes:

Plantão 44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 980
em www.aldemirimoveis.
com.br

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
VENDO SITIO
PRÓXIMO
PEROBAL

Sitio 10,89 hectares,
ótima localização, com
água encanada, enérgica
elétrica, cercado, todo
mecanizado, com uma
mangueira de gado, preço
e condições a combinar.
Fone: 44 9 9835-1936.

ABDON
IMÓVEIS

Chácara com área
total de 3.37 alqueires,
contendo 5 tanques com
capacidade para 20.000
tilápias e Quiosque com
Churrasqueira, localizada
na Estrada Primavera,
próximo a Torre Eiffel de
Umuarama/PR. Valor R$
830.000,00. Para mais
informações, Entre em
contato com a Abdon
Imóveis pelos fones:
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

NÃO HOUVE FALECIMENTO
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Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº.849/2018-Secretaria Saúde
SUMULA: Concessão de Diária
HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Elias Gonzaga, Motorista Municipal, com base na
Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 01
(uma) diária mais 16horas no valor de R$150,00 totalizando o valor de R$250,00 para
transporte de pacientes para a cidade de Curitiba, nos dias 22, 23 e 24 de agosto
de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO
PARANÁ, AOS 30 (TRINTA) DIAS DE AGOSTO DE 2018.
HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI				
Secretário Municipal da Saúde
ROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTI
Gerente financeiro –
Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
UNIDADE REQUISITANTE:
NOME BENEFICIÁRIO
Elias Gonzaga
LOTAÇÃO
Governo Municipal
CARGO/FUNÇÃO
MOTORISTA MUNICIPAL
CLASSE/NÍVEL
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO
Rua Ruy Barboza, 1564.
CPF
555.508.439-00
AGÊNCIA BANCÁRIA
3352
Nº. CONTA
20.495-2
DESTINO
Curitiba
MOTIVO
Transporte de pacientes
PERÍODO
22, 23 e 24 de Agosto de 2018
QT. DIÁRIAS
01 diária + 16horas
VALOR UNITÁRIO
150,00
VALOR TOTAL
250,00
Nº. EMPENHO
OUTRAS INFORMAÇÕES
ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM
SOLICITANTE 		
ASS. UNIDADE GESTORA
(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE
__/__/___
(RECEBIMENTO)
ASS. DO SERVIDOR
___/___/____

leis@ilustrado.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE
Estado do Paraná

ESTADO DO PARANÁ

Rua João Ormindo de Rezende, 686, Cep: 87.400-000
Telefone: (44)3676-8150 - www.cruzeirodooeste.pr.gov.br

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

DECRETO Nº 416/2018

SÚMULA: Regulamenta a Lei nº
023/2018
que
dispõe
sobre
a
contratação por tempo determinado
para
atender
a
necessidade
temporária de excepcional interesse
público nos termos do inciso IX, do
artigo 37 da Constituição Federal, e
dá outras providências.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, Prefeita em exercício do município de
Cruzeiro do Oeste, no uso de suas atribuições, regulamenta o Processo de
Seleção para a contratação temporária e
DECRETA:
Art. 1º Consideram-se hipóteses de necessidade temporária de excepcional
interesse público, para fins de contratação temporária, aquela que comprometa
a prestação continua e eficiente dos serviços próprios da administração pública
e que não possa ser realizada com a utilização do quadro de pessoal existente,
nas
seguintes
situações,
entre
outras:
I

-

atender

a

situações

de

calamidade

pública;

II - combater surtos endêmicos;
III- combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração, pelo Chefe
do Poder Executivo, da existência de emergência ambiental em região
especifica;
IV- técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com prazo
determinado, implementados mediante acordos internacionais, desde que haja,
em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;
Vde vigilância e inspeção, relacionadas a defesa agropecuária, para
atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de
origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou
humana.
VI

-

admissão

de

professor

substituto

e

professor

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2018
OBJETO: Registro de preços visando futura e eventual aquisição de uniformes (camiseta e bermuda), kimonos e tatames, em
atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme detalhamento e condições estabelecidas abaixo:
J. C. QUINHONE ATACADISTA - EPP
LOTE - I
UNIFORMES ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QTDE

1

CAMISETA em malha PV (Poliviscose) sendo no mínimo 67% em poliéster e no mínimo
33% em viscose ou qualidade superior, gramatura de no mínimo 180g, na cor Azul Royal,
decote ''V'', manga raglan, com estampa do logo SCFV na frente (logo nos tamanhos 20, 347
cm de Altura x 26, 343 cm de largura, nas cores conforme anexo), na parte superior do
logo “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" e na parte inferior do logo
“Centro de Referência da Assistência Social - CRAS”, e estampado nas costas a Sigla “SCFV”
( tamanhos 9,177 cm de Altura x 27,166 cm de largura , na cor branco), e na parte inferior
“ICARAÍMA-PR” . (PP, P, M, G).

Unid

300

R$

12,0300

R$

3.609,00

J. C. QUINHONE
ATACADISTA - EPP

80

R$

17,4438

R$

1.395,50

BERMUDA FEMININA em helanca, com no minimo 100% poliamida, no mínimo 295
gramas, na cor preto ,estampado “SCFV”(nos tamanhos 4,302 cm de alt. x 12,735 cm de
larg., nas cor: branco) na parte da frente na perna esquerda. (PP, P, M, G).

Unid

J. C. QUINHONE
ATACADISTA - EPP

Unid

80

R$

17,4437

R$

1.395,50

2
3

BERMUDA MASCULINA em helanca, com no mínimo 100% poliamida, no mínimo 295
gramas, na cor preto com bolso atrás e estampado “SCFV” (nos tamanhos 4,302 cm de alt.
x 12,735 cm de larg., nas cor: branco) na parte da frente na perna esquerda. (PP, P, M, G).

o
e

1/6
extensão; auxiliar os professores orientadores durante a execução de projetos
de iniciação científica; dinamizar o desenvolvimento em laboratório de
pesquisa.

§ 1º - Professor visitante é o docente não integrante do corpo docente da rede
municipal, podendo ser contratado para atividades que, escapando à rotina das
tarefas, de docência e/ou de pesquisa, impõem-se para o aprimoramento, tanto
do pessoal docente como discente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

ITEM

DESCRIÇÃO

§ 1º - O profissional deverá ter como requisito mínimo a formação no
Magistério.
I-

São atribuições do auxiliar de classe

a. Participar da Jornada Pedagógica do Município;
b. Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
DE CRUZEIRO
DO
OESTE
c. Participar do A. CMUNICÍPIO
(Atividade Complementar)
dos
professores;
Estado
do Paraná e saída da escola e intervalos de
d. Atender os alunos em horário
de entrada
Rua João Ormindo de Rezende, 686, Cep: 87.400-000
aulas (recreio);
Telefone: (44)3676-8150 - www.cruzeirodooeste.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP)
A Prefeitura Municipal de Douradina-Pr, através de seu Prefeito, torna público que se
acha aberta no setor de licitações, a licitação abaixo relacionada:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 87/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. 56/2018
OBJETO: Aquisição de mangueira de LED e de luminosos em estrutura metálica
revestidos de lâmpadas de LED no formato de anjo com corneta, estrela e
arabescos com bolas para decoração natalina, atendendo a Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento de Douradina-Pr.
Tipo: MENOR PREÇO (Global).
ENTREGA DOS ENVELOPES E INICIO DA SEÇÃO DE LANCES: “Credenciamento,
Proposta e documentação”, às 09h00min do dia 19 de setembro de 2018, no setor
de licitações, situado à Avenida Barão do Rio Branco, n° 767, Centro, Douradina-Pr.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decreto Municipal 227/06.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: A pasta contendo o edital completo poderá ser adquirida,
junto ao setor de licitações, no endereço acima e no site: www.douradina.pr.gov.br.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtido no setor de licitações ou pelo fone
(44)3663-1579, ramal 217.
Douradina-Pr, 30 de agosto de 2018.
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE Alto Paraíso

ESTADO DO PARANÁ
AVISO
Processo Administrativo n° 098/2018
Pregão Presencial nº 074/2018
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: “Aquisição de medicamentos de “A” a “Z” (genéricos, similares e éticos)
constantes da tabela oficial da ANVISA – CMED, para pronto fornecimento imediato
às solicitações da Secretaria de Saúde mediante maior percentual de desconto sobre
o preço de Fábrica (PF) sobre os preços constantes da coluna para o Estado do
Paraná da lista oficial de preços editada pela Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos - CMED da ANVISA, conforme Anexo I-A do Edital, por um período
de 12 meses.”
Nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei
Complementar 147/2014 e Lei Complementar Municipal nº 077/2017, a presente
licitação é destinado à participação exclusiva de ME E EPP.
As microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente
gozam de prioridade de contratação, nos termos do § 3º do art. 48 da Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e do art. 7º, § 1º da Lei
Complementar Municipal nº 077/2017, benefício que se estabelece em face das
peculiaridades locais e regionais, com vistas a promoção do desenvolvimento
econômico e social no âmbito municipal e regional.
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 ITEM
DATA DE ABERTURA: 14/09/2018 – 08h30m – Sala de Reuniões da Prefeitura
Municipal
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicandose 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, Lei Complementar Municipal nº 077/2017, Decreto
Municipal nº 1566/2017 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 30 dias do
mês de Agosto de 2018.
DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº268/2018
DATA – 30/08/18
SUMULA – Concede Licença Especial a funcionário
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Licença especial a servidora, Roberta Maria das Graças, por um
período de 90 dias, referente ao período aquisitivo de 2009/2014 – 1º Período a
contar de 29/08/18 a 26/11/18.
Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias
junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor,
mediante recibo, para os devidos fins.
Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 30 de Agosto
de 2018.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ivaté

ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada,
com fundamento no art. 24, II da Lei 8.666/93, e em conformidade com o parecer
jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.
DISPENSA Nº 039/2018
PROCESSO Nº 800/2018
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA HIDRÁULICA E
COMPONENTES ASSOCIADOS PARA MANUTENÇÃO DE UM CAMINHÃO
LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO
DE IVATÉ.
CONTRATADA: TAKASSE SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA - ME
CNPJ: 15.358.556/0001-21
VALOR MÁXIMO: R$ 4.413,75 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E
SETENTA E CINCO CENTAVOS)
PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31/12/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE maria helena

ESTADO DO PARANÁ
LEI COMPLEMENTAR N.º 064 DE 30 DE AGOSTO DE 2.018
Aumenta o número de vagas no quadro único de pessoal do Poder Executivo e altera
o inciso VI do art. 1º da Lei Complementar nº 005, de 30 de novembro de 2005, e da
outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e EU
PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º - Fica acrescido no quadro único de pessoal do Poder Executivo, respectivo
cargo, o seguinte número de vaga.
Nº DE CARGOS
DENOMINAÇAO
CARGA HORARIA
NIVEL
CLASSE
01 Professor de Educação Física 20 B
1
Art. 2º - O inciso VI, do art. 1º da Lei Complementar 05/2005, passa a vigorar com
a seguinte redação:
VI – Professor de Educação Física, (04) quatro vagas, com carga horária de 20 (vinte)
horas semanais, nível B, classe 01, constante do Anexo III, da Lei complementar
58/2018.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Maria Helena/PR, 30 de agosto de 2.018.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE mariluz

ESTADO DO PARANÁ
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 67/2018
RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: Curitiba – Pr			
SAÍDA: 29/08/2018 ás 19:30 horas		
RETORNO: 31/08/2018 ás 07:00 horas 				
Pagamento de uma diária e meia conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de
setembro de 2009, na importância de R$ 610,65 (Seiscentos e dez reais e sessenta
e cinco centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município
Curitiba -Pr, para tratar de assuntos de interesse municipal
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal
Recebi em ___/___/____
Joel Magalhães dos Santos
Secretário Municipal de Saúde
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e. Atender as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação,
por meio de uma relação que possibilite o exercício da autonomia pessoal;
f. Propiciar brincadeiras e aprendizagens orientadas pelo professor;
g. Zelar pela segurança e bem-estar dos alunos;
h. Auxiliar os professores em aula, nas solicitações de materiais escolares ou de
assistência aos alunos;
i. Colaborar na execução de atividades cívicas, sociais, culturais e trabalhos
curriculares complementares;
b) Manter a equipe da direção informada sobre a conduta dos alunos,
comunicando ocorrências e eventuais enfermidades;
a. Encaminhar os pais ou responsáveis a direção em caso de dúvida ou
qualquer informação;
c) Eximir-se de passar orientações aos pais sem autorização da direção;
Viabilizar ações que garantam os direitos da criança
d) Realizar ações que promovem o educar e cuidar de forma indissociável;
e) Realizar ações que garantam o direito da criança à higiene e à saúde,
mantendo seu corpo cuidado, limpo e saudável, oferecendo colo, trocas de
fraldas, e banhos sempre que necessários;
f) Desenvolver atividades que estejam de acordo com o projeto político
pedagógico da unidade educativa.

g) Atender as solicitações da direção e professores pertinentes ao trabalho
pedagógico;
h) Comunicar a direção os acontecimentos relevantes do dia bem como sobre a
frequência do aluno;
i) Levar ao conhecimento da Direção qualquer incidente ou dificuldade ocorrida
em sala;
j)Na ausência do professor a sala será administrada pelo auxiliar de classe, com
o planejamento que deverá ser deixado previamente;
k) Comunicar comportamentos estranhos e maus tratos aos alunos.
Art. 5º- Admissão de professor ou pesquisador nacional ou estrangeiro na área
de desenvolvimento de projetos e pesquisa.

Art. 6ºPoderão ser contratados monitores para as Oficinas Culturais,
Pedagógicas, Recreativas, Esportivas, Técnicas e Terapêuticas considerando a
rotatividade de atividades
a cada ano letivo, caracterizando atividades
temporárias.
§1º - A admissão de monitores será para atender as Oficinas oferecidas pelas
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE
Secretarias Municipais e que requerem áreas artísticas,
pedagógicas,
Estado do Paraná
recreativas, esportivas, técnicas
ou deterapêuticas.
Rua João Ormindo
Rezende, 686, Cep: 87.400-000
Telefone: (44)3676-8150 - www.cruzeirodooeste.pr.gov.br

§2º - Para as oficinas da Secretaria Municipal de Educação, o requisito mínimo
deverá ser o magistério e habilidade e/ou cursos para exercer as funções das
oficinas específicas.
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CLAUDEMIR ALEXANDRE
ESPORTES
CNPJ: 76.247.337/0001-60
LOTE
- II
Avenida Hermes
Vissoto,
810 - Icaraíma - CEP 87530-000
KIMONO
E INFANTIL
Fone: ADULTO
(44) 3665-8000
- Fax: (44) 3665-8001
PREÇO
E-mail: planejamento@icaraima.pr.gov.br
- www.icaraima.pr.gov.br
UNID QTDE
VALOR TOTAL
UNITÁRIO

KIMONO ADULTO para Karatê Branco, Composição: Tecido sarja (Brim) 100% Algodão, Blusão: Amplo
e reforçado, Gola: Rígida com no mínimo 06 costuras reforçadas para ótima pegada, Manga: Larga para
garantir mais flexibilidade nos movimentos, Calça: Cós elástico com cordão interno para ajuste, com
estampa do Brasão do Município (brasão nos tamanhos de no mínimo 8 cm de alt. x 8 cm, nas cores:
ciano, amarelo, magenta, preto, verde bandeira, verde musgo e branco) na parte frontal na altura do
peito do lado esquerdo, e estampado - "Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos'' nas
costas juntamente com o logo, nas cores: azul claro, verde bandeira, amarelo, azul escuro e vermelho e
demais detalhes constantes no termo de referência Anexo - I/Projeto Básico. Origem: Nacional,
Garantia: Contra defeitos de fabricação. Acompanha faixa branca.
KIMONO INFANTIL para Karatê Branco, Composição: Tecido sarja (Brim) 100% Algodão, Blusão:
Amplo e reforçado, Gola: Rígida com no mínimo 06 costuras reforçadas para ótima pegada, Manga:
Larga para garantir mais flexibilidade nos movimentos, Calça: Cós elástico com cordão interno para
ajuste, com estampa do Brasão do Município (brasão nos tamanhos de no mínimo 8 cm de alt. x 8 cm)
nas cores: ciano, amarelo, magenta, preto, verde bandeira, verde musgo e branco) na parte frontal na
altura do peito do lado esquerdo, e estampado - "Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos''
nas costas juntamente com o logo, nas cores: azul claro, verde bandeira, amarelo, azul escuro e
vermelho e demais detalhes constantes no termo de referência Anexo - I/Projeto Básico. Origem:
Nacional, Garantia: Contra defeitos de fabricação. Acompanha faixa branca.

1

2

Unid

15

R$

115,0500

R$

1.725,75

CLAUDEMIR
ALEXANDRE ESPORTES

Unid

35

R$

107,5500

R$

3.764,25

CLAUDEMIR
ALEXANDRE ESPORTES

ANEZIA JANDIRA TIMOTEO ANDRADE - ME
LOTE - III
TATAME COLORIDO
UNID QTDE
PREÇO UNITÁRIO

ITEM

DESCRIÇÃO

1

TATAME colorido azul e amarelo, Lavável; Dupla face, Corte com encaixe tipo quebra-cabeça,
Atóxico, Antialérgico, Resistente à água, Antiderrapante, Dimensões de cada peça: 100x100cm,
Espessura 28mm. Acompanha 3 Bordas Laterais.

PÇ

20

R$

VALOR TOTAL DO LOTE III: R$ 915,00 (Novecentos e quinze reais.)

VALOR TOTAL

MARCA

R$
915,00

YAMAMURA

45,75

CONDIÇÕES:
20 (vinte) dias úteis
para a entrega dos
do LOTE I e II e de até 5 (cinco)
1.
O prazo de entrega do objeto será de atéPREFEITURA
MUNICIPAL
DEprodutos
ICARAÍMA
dias úteis para o LOTE III, após a confirmação do pedido de ESTADO
acordo com
a solicitação do Departamento de Compras, a qual
DO PARANÁ
formulará o seu pedido via controle de entrega ou similar, para
entregar
o
produto
solicitado,
devendo
a entrega ser efetuada no
CNPJ: 76.247.337/0001-60
endereço informado no ato da solicitação, sendo ainda
que não
haverá
VALOR/QUANTIDADE
MÍNIMO para as solicitações.
Avenida
Hermes
Vissoto,
810 - Icaraíma - CEP 87530-000
2.
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, de
acordo
com a quantidade
solicitada e efetivamente entregue, conforme o
Fone:
(44) 3665-8000
- Fax: (44) 3665-8001
valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após
a apresentação
da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestado o recebimento por
E-mail:
planejamento@icaraima.pr.gov.br
- www.icaraima.pr.gov.br
setor técnico competente, comprovando o recebimento do objeto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Os produtos deverão obedecer às normas e padrões da ABNT, ser de boa qualidade e atender eficazmente à finalidade que dele
naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.
4.
Todos os documentos referentes à este processo licitatório integram a presente ata, independentemente de transcrição.

PREFEITURA MUNICIPAL DE maria helena

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
O Município de Maria Helena Paraná torna público aos interessados a realização do
Pregão Presencial nº 092/2018.
Objeto: A presente licitação tem por objetivo à contratação de empresa para
fornecimento de material de consumo e material permanente para serem utilizados no
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, de acordo com as especificações
e quantitativos constantes no anexo I, parte integrante do presente Edital, juntamente
com os demais Anexos.
Edital disponível: No portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Maria Helena.
Informações: no Setor de Licitações Praça Brasil, 2001, centro ou pelo fone (44) 3662
1030, Maria Helena – PR.
Entrega das Propostas: 14/09/2018 até às 10h00min
Abertura das Propostas: 14/09/2018, às 10h00min.
Maria Helena – PR, 30 de agosto de 2018.
CELSO JESUS OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE maria helena

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
O Município de Maria Helena Paraná torna público aos interessados a realização do
Pregão Presencial nº 093/2018.
Objeto: A presente licitação, tem por objetivo à contratação de empresa do ramo para
fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo Split e cortina de
ar, incluindo mão-de-obra e todos os serviços e materiais, relacionados no anexo I
deste Edital.
Edital disponível: No portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Maria Helena.
Informações: no Setor de Licitações Praça Brasil, 2001, centro ou pelo fone (44) 3662
1030, Maria Helena – PR.
Entrega das Propostas: 14/09/2018 até às 11h00min
Abertura das Propostas: 14/09/2018, às 11h00min.
Maria Helena – PR, 30 de agosto de 2018.
CELSO JESUS OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

municipio de pérola

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 532/2018
Concede Licença Premio a servidora CLEONICE DOS SANTOS CARDOSO
JAMBERSI e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora CLEONICE DOS SANTOS CARDOSO JAMBERSI,
brasileira, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.307.599-3, SESP/PR, CPF
nº 027.433.019-96, ocupando o cargo de Agente de Serviços Especiais, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO,
referente ao período aquisitivo de (2003/2008), a partir de 03/09/2018 a 01/12/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 30 de Agosto de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito

municipio de pérola

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 531/2018
Concede AUXILIO DOENÇA ao servidor JEAN CARLOS DA SILVA, e da outras
providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO o previsto nos Artigos 291 a 294, de Lei Complementar nº 02/2010,
Artigos 51 e 52 da Lei Complementar nº 064/2015.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor JEAN CARLOS DA SILVA, portador do CPF nº
616.848.649-68, ocupando o cargo de Oficial de Administração, lotada na Secretaria
Municipal de Fazenda e Administração, 22(vinte e dois) dias de AUXILIO DOENÇA,
no período de 22/08/2018 a 12/09/2018(inclusive).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pérola/Paraná, 30 de Agosto de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito

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

Art.7ºPoderão ser contratados temporariamente, os demais cargos
existentes no quadro funcional, somente para suprir a falta de profissionais
ocupante de cargo efetivo decorrente de licença médica, de licença prêmio, de
licença para tratar de interesses particulares, de licenças para capacitações e
demais licenças legais, de nomeação para ocupar cargo de direção, chefia ou
assessoramento dentre outros afastamentos que não permitem contratação
efetiva. Substituições por falecimento, aposentadoria e demissão somente até
que se faça novo concurso público.

EDITAL n.º 038/2018

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e

Art. 8º - Admissão de profissionais para o desenvolvimento de convênios e/ou
programas celebrados com a União ou outros entes da federação, cujas verbas
sejam
providas
total
ou
parcialmente
pelos
mesmos.
Art. 9º Todas as contratações dispostas neste Decreto
condicionados à existência de recursos orçamentários e
autorizadas
pela
Secretaria
Municipal
de

MARCA

VALOR TOTAL DO LOTE II: 5.490,00 (Cinco mil e quatrocentos e noventa reais.)

§ 2º - O profissional deverá ter como requisito mínimo a formação no
Magistério.

Art. 4º
Poderão ser contratados auxiliares de classe para auxiliar nas
atividades desenvolvidas pelo professor em sala de aula e atividades extras.

J. C. QUINHONE
ATACADISTA - EPP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1º - As contratações de professor substituto poderão ocorrer para substituir
professor por motivo de falecimento, aposentadoria e demissão somente até
que se faça novo concurso público;

Art.3º Denomina-se atendimento pedagógico domiciliar o atendimento
pedagógico-educacional que ocorre em ambiente domiciliar à pessoas
incapacitadas decorrente de problema de saúde ou necessidade
educacional especializada que impossibilite o educando matriculado
regularmente na rede municipal de Ensino, de frequentar a escola após
30 dias de afastamento.

MARCA

ESTADO DO PARANÁ

VIII - atividades:
Art.2º As contratações de professor substituto poderão ocorrer para suprir a
falta de professor ocupante de cargo efetivo decorrente de licença médica,
licença prêmio, licença para tratar de interesses particulares, licenças para
capacitações e demais licenças legais, nomeação para ocupar cargo de direção,
chefia ou assessoramento dentre outros afastamentos que não permitem
contratação efetiva;

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL DO LOTE I : R$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais)

visitante;

do Paraná
VII - admissão de professor Estado
e pesquisador
visitante estrangeiro para
Rua João Ormindo de Rezende, 686, Cep: 87.400-000
aprimoramento e desenvolvimento
das atividades de ensino, pesquisa
Telefone: (44)3676-8150 - www.cruzeirodooeste.pr.gov.br

PREÇO UNITÁRIO

Emergência do Noroeste do Paraná – CIUENP – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e,

deverão ser
financeiros e
Finanças.

Considerando o que estabelece a instrução da cláusula 37ª do
ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da Rede de
Urgências e Emergências do Noroeste do Paraná - CIUENP, de 20.03.2012, e o Edital nº

Art. 10 Todas as contratações será por necessidade de horas trabalhadas com
valor proporcional ao vigente do quadro de efetivos. A contratação também
poderá ocorrer com carga horária de 20 ou 40 horas.

001/2015 – Instruções Especiais, de 25.11.2015,

R E S O LVE

§ 1º - A contratação poderá ser por carga horária de 20, 30 ou 40 horas ou
ainda por escala 12x24; 24x48 ou 12x36 ou por horas trabalhadas e valor
proporcional ao vigente do quadro funcional.

Convocar a candidata abaixo identificada, aprovada e classificada
no concurso público de provas e títulos, para provimento do emprego público de TÉCNICO

Art. 11 - As contratações temporárias de que trata o presente Decreto será
precedida de Processo Seletivo mediante
Teste Seletivo por meio de provas
e/ou provas e títulos ou Processo Seletivo Simplificado por meio de Avaliação
de Títulos – Análise curricular (escolaridade, aperfeiçoamento profissional e
experiência profissional) cujas regras e critérios serão estabelecidos em edital a
ser publicado na forma da Lei, e por tempo determinado de até 02 (dois) anos,
admitida a prorrogação por igual período, não gerando ao candidato aprovado
em processo seletivo nenhum direito adquirido à contratação .

DE ENFERMAGEM SOCORRISTA, com carga horária de 36 horas semanais, conforme
detalhado em quadro constante do presente edital, a comparecer à Sede do Consórcio,
localizada na Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4348, Centro, Umuarama-Pr – CEP
87.501-270, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 h,
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, para se manifestar sobre a aceitação ou não do
Emprego Público, ocasião em que se realizará agendamento para se submeter ao Exame

Parágrafo único. MUNICÍPIO
A análise de curriculum
vitae DO
dar-se-á
a partir de sistema de
DE CRUZEIRO
OESTE
Estado
Paranáque contemple entre outros fatores
pontuação previamente divulgado
nodo
edital,
Rua João Ormindo de Rezende, 686, Cep: 87.400-000
considerados necessários
para o desempenho das atividades a serem
Telefone: (44)3676-8150 - www.cruzeirodooeste.pr.gov.br
realizadas, a qualificação, experiência e habilidades específicas do candidato.

Médico Pré-Admissional previsto no item 4.16 de referido Edital.
Aos candidatos aprovados e classificados neste Concurso
Público, quando de sua convocação, será facultado o pedido de deslocamento - mediante

Art.12 O Processo de Seleção poderá ser realizado pela Secretaria de
Administração/Recursos Humanos ou empresa contratada para a realização de
todo o certame ou parte dele.
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Art.13 – O Prefeito designará para cada Processo Seletivo ou PSS, por meio de
Portaria, a Comissão Especial de Processo Seletivo composta de no mínimo 03
membros e 01 Presidente, sendo a maioria dos membros pertencentes ao
quadro efetivo.
§ 1º - Não poderão integrar a Comissão, pessoas que tenham entre os
candidatos inscritos, parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau.
§ 2º - Não poderão integrar a Comissão pessoas titulares, sócias ou qualquer
outra vinculação com cursos destinados para fins de aprovação em Concursos,
Testes Seletivos ou PSS.
Art. 14 – O Prefeito deverá designar por meio de Portaria, a Banca
Examinadora quando o Processo de Seleção for realizado diretamente pela
Prefeitura, e participará na preparação e execução do Processo, auxiliando a
Comissão em todo o certame, inclusive na avaliação de provas.
Art.15 As despesas com a execução do processo seletivo simplificado
correrão por conta de dotações próprias do orçamento municipal, vigente à
época dos respectivos dispêndios.
Art. 16 fixada:

A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será

I)
em importância não superior ao valor da remuneração fixado para os
servidores
das
mesmas
categorias
ou
assemelhado;
Art. 17O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá receber
atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; ser
nomeado ou designado, para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança.
Art.18 - O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito
a indenizações:
I) Pelo término do prazo contratual;
a) por iniciativa do contratado;
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE
b) pela extinção ou conclusão doEstado
projeto
ou oficinas;
do Paraná
Rua João Ormindo de Rezende, 686, Cep: 87.400-000
c) por infrações disciplinares
do contratado apuradas mediante sindicância ou
Telefone: (44)3676-8150 - www.cruzeirodooeste.pr.gov.br

processo administrativo, assegurado ampla defesa, concluída no prazo de 30 5/6
dias.
d) Por iniciativa do contratante.

requerimento do candidato - para o final da ordem de classificação, respeitando apenas mais
01 (uma)
chamada,
totalizando 02 (duas)
chamadas, conforme estabelece
o subitem 4.3 do
CIUENP
- CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
DE URGÊNCIA
Edital nº. 001/2016.
E EMERGÊNCIA DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE mariluz

ESTADO DO PARANÁ
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 66/2018
RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: Cianorte – Pr			
SAÍDA: 30/08/2018 ás 06:00 horas		
RETORNO: 31/08/2018 ás 21:00 horas 			
Pagamento de uma diária e meia conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de
setembro de 2009, na importância de R$ 407,10 ( Quatrocentos e sete reais e dez
centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município Cianorte
-Pr, para participar do III Seminário Entre Rios de Resíduos Sólidos.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal
Recebi em ___/___/____
Luanna Paula Lopes
Tecnólogo em Meio Ambiente
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 65/2018
RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: Curitiba – Pr			
SAÍDA: 20/08/2018 ás 18:00 horas		
RETORNO: 22/08/2018 ás 13:00 horas 			
Pagamento de uma diária e meia conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de
setembro de 2009, na importância de R$ 814,20 (Oitocentos e quatorze reais
e quarenta centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o
município Curitiba-Pr, para tratar de assuntos de interesse municipal.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal
Recebi em ___/___/____
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 64/2018
RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: Curitiba – Pr			
SAÍDA: 21/08/2018 ás 13:00 horas		
RETORNO: 22/08/2018 ás 20:00 horas 				
Pagamento de uma diária conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro
de 2009, na importância de R$ 271,40 (Duzentos de setenta e um reais e quarenta
centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município CuritibaPr, para transportar pacientes para tratamento de saúde.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal
Recebi em ___/___/____
Florisval de José da Silva
Motorista

§ 1º - A extinção do contrato, nos casos dos incisos "b" e "c", será comunicada
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
§ 2º - A extinção do contrato, por iniciativa do órgão contratante, decorrente
de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de
indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante
do contrato.
§ 3º - O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos
desta Lei será contado para todos os efeitos.

Art. 19 - O Executivo poderá expedir atos complementares necessários ao
cumprimento deste Decreto.
Art. 20 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Cruzeiro do Oeste, 30 de agosto de 2018.

MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE perobal

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°97/2018.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP.
Objeto: fornecimento de 02 (duas) câmaras para conservação de vacinas, dentre
outros materiais, conforme especificações em anexo.
Valor Total: R$ 16.500,00.
Vigência: 30/08/18 a 28/02/19.
Fundamentação: Dispensa por Limite nº16/2018.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº1
Ref: CONTRATO Nº147/2017.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: REGINALDO APARECIDO RODRIGUES.
Cláusula Primeira: Fica alterado o prazo de vigência disposto na Clausula
Quarta do presente contrato, encerrando-se em 30 de agosto de 2019.
Cláusula Segunda: Fica acrescido na clausula terceira o valor total de R$9.240,00
(nove mil duzentos e quarenta reais) ao valor inicialmente firmado, referente a
prorrogação do prazo de vigência disposto na clausula primeira do presente aditivo.
Cláusula Terceira: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no
instrumento do contrato original que não colidirem com as constantes do presente aditamento.
Data: 30/08/2018.

NOROESTE DO PARANÁ

Por oportuno, enfatiza-se que candidato eventualmente detentor
de outro emprego/cargo público deverá atentar para a limitação MÁXIMA de 60 (sessenta)
1

horas de trabalho semanais – para a atividade já desempenhada MAIS o trabalho no
SAMU, para os que são aqui convocados, na forma da legislação vigente.

14ª REGIONAL – PARANAVAÍ
TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA – 36 HORAS SEMANAIS
BASE DE TRABALHO – CRUZEIRO DO SUL -PR
(Provimento de 01 Vaga)
CLASS.
002

NOME
DANIELY BEZERRA FARIAS

INSCR.
05631

R.G. nº
10.588.325-0 SESP/PR

Umuarama - PR, 30 de Agosto de 2018.

_____________________
ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP

PREFEITURA MUNICIPAL DE perobal

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº1
Ref: CONTRATO Nº140/2017.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: BERALDO ARTES GRAFICA LTDA - ME.
Cláusula Primeira: Fica alterado o prazo de vigência disposto na Clausula
Quarta do presente contrato, encerrando-se em 30 de setembro de 2018.
Cláusula Segunda: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no
instrumento do contrato original que não colidirem com as constantes do presente
aditamento.
Data: 02/08/2018.

PREFEITURA DE São Jorge do Patrocínio

ESTADO DO PARANÁ
2
PORTARIA Nº. 313/2018, de 30 de agosto de 2018.
CONCEDE Férias e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da
República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art.
2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor do Servidor Público Sr. DIEGO DA
SILVA brasileiro, Portador do RG n°. 9.826.767-0 SSP/PR, ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de Servente de Serviços Gerais, Lotado na seguinte Funcional
Programática: Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração, Desenvolvimento,
Indústria e Comércio; Unidade Orçamentária: 07 – Departamento de Serviços
Urbanos; Atividade: 2.030 – Manutenção e Encargos do Serviço de Limpeza Pública;
correspondente a 30 (trinta) dias regulamentares, inerentes ao período aquisitivo de
30/06/2017-2018, a serem concedidas no período de 31/08/2018 a 29/09/2018, bem
como o Abono Constitucional de 1/3 de férias pagos integral em folha na competência
de agosto de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

www.ilustrado.com.br

Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, sexta-feira, 31 de agosto DE 2018

Publicações legais
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

DECRETO Nº 278/2018
Data: 23.08.2018
Ementa: homologa a avaliação dos servidores públicos municipais para fins de progressão funcional decorrente de
avanço horizontal do profissional do magistério de que trata a Lei nº 1.965, de 11.12.2015, artigos 39 e seguintes
e Decreto Municipal nº 348/2016, de 09.11.2016, realizada pela Comissão nomeada pela Portaria nº 179/2017 de
25.05.2017, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista os dispositivos
da Lei nº 1.965, de 11.12.2015 e do Decreto nº 348/2016;
CONSIDERANDO o processo de avaliação realizada pela Comissão Central de Avaliação de Desempenho do
profissional do Município de Guaíra, Estado do Paraná, e ainda, considerando o memorando sob o nº 081/2018,
DECRETA:
Art. 1o Fica concedido aos Servidores Profissionais do Magistério do Município de Guaíra, Estado do Paraná,
constantes no anexo único deste Decreto, progressão funcional decorrente de avanço de 01 (uma) Classe para outra
imediatamente superior, dentro do mesmo Nível, conforme estipulado no artigo 39 da Lei 1.965/2015 e seguintes, do
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Guaíra, Estado do Paraná, com
efeito retroativo a 1º de agosto de 2018.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo eficácia retroativa a 1º de agosto de 2018.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 23 de agosto de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 24.08.2018 - Edição nº 1577 e no Jornal
Umuarama Ilustrado – edição nº 11346 de 24.08.2018 – página B 5 – caderno de publicações legais
ANEXO ÚNICO
Ref. Decreto nº278/2018 de 23.08.2018
RELAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES APROVADOS
Funcionário
/Contrato nº Descrição Funcionário
Data Admissão Nota
28479
2
Carla Fernanda de Oliveira
05/08/2013
9,7
28509
1
Geisiane Aparecida de Souza Alves
05/08/2013
28487
1
Regina Vieira Coutinho de Souza
05/08/2013
TOTAL = 3
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 23 de agosto de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

9,9
9,8

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

DECRETO Nº 282/2018
Data: 30.08.2018
Ementa: exonera a pedido Anderson de Oliveira do Conselho Tutelar de Guaíra, Estado do Paraná, e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município
de Guaíra, e consoante dispositivos da Lei Municipal nº 1.593, de 27.08.2008, e, considerando o Memorando sob o nº
7.659/2011 e a Resolução nº 11/2018 de 28.08.2018 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Guaíra, Estado do Paraná,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido ANDERSON DE OLIVEIRA, portador da CI/RG nº 7.553.630-5 SESP/PR, do Conselho
Tutelar de Guaíra, Estado do Paraná, nos termos da Resolução nº 11/2018 de 28.08.2018, a partir de 03 de setembro
de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 03.09.2018.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 30 de agosto de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

DECRETO Nº 283/2018
Data: 30.08.2018
Ementa: convoca Suplente em razão de exoneração a pedido de Conselheiro Tutelar, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de atribuições legais,
Considerando que a Lei Municipal nº 1.593/2008 de 27/08/2008;
Considerando o memorando nº 7659/2011, de 23.11.2011;
Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente deliberou para convocar a Suplente
Sra. Jaqueline Gonçalves Danelon, conforme Edital de Convocação nº 08/2018 de 28.08.2018, a fim de não haver
prejuízo a este serviço de relevante interesse público,
DECRETA:
Art. 1o Fica convocada a Suplente a seguir mencionada, para o desempenho das funções pertinentes ao Conselho
Tutelar, de conformidade com a Lei Municipal nº 1.593/2008, em razão do pedido de exoneração do Conselheiro titular
Sr. Anderson de Oliveira, nos termos do Edital de Convocação nº 008/2018 de 28.08.2018.
Nome
RG nº
Início
Jaqueline Gonçalves Danelon
6.644.311-6 SESP/PR
03/09/2018
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 03.09.2018.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 15 de janeiro de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

DECRETO Nº 284/2018
Data: 30.08.2018
Ementa: homologa a Resolução sob o nº 13/2018 de 29.08.2018, da Comissão Especial da Feira do Pequeno
Produtor, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base nos dispositivos dos
Decretos nºs 145/2005, 205/2017, 132/2018 e, considerando o memorando sob o nº 815/2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a Resolução sob o nº 13/2018 de 29 de agosto de 2018, da Comissão Especial da Feira do
Pequeno Produtor, conforme a seguir:
I – requerimento nº 3812/2018, da parte da NELSON AUGUSTO MARTINS, pessoa física, devidamente inscrita no
CPF 431.789.959-00 e RG Nº 1.950.171 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Projetada B, 660, Vila Rural,
comunidade do Cruzeirinho na cidade de Guaíra, Estado do Paraná, que atua como produtor rural de hortaliças e
frutas em geral, requer o benefício de licença especial para comercializar verduras, frutas e legumes na feira do
produtor, estabelecida na Praça Duque de Caxias, às quartas-feiras. DEFERIDO.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 30 de agosto de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

DECRETO Nº 285/2018
Data: 30.08.2018
Ementa: abre Crédito Adicional Suplementar no valor R$ 614.000,00 (seiscentos e quatorze mil reais), anula dotação
orçamentária de igual valor, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 6º, I
da Lei Orçamentaria Anual nº 2.036 de 28/12/2017, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, e,
considerando o memorando sob o nº 193/2018,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor R$ 614.000,00 (seiscentos e quatorze mil reais) na forma
abaixo discriminada:
Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito
Unidade: 2 - Superintendência da Guarda Municipal
Ação: 2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
124
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0
45.000,00
Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade: 1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira
Ação: 2030 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
348
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente 505
2.000,00
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 2 - Diretoria de Educação Especial
Ação: 2044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
481
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 104
25.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria
Funcional: 0010.0301.0030
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
557
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0 295.000,00
559
3319013000000000000 - Obrigações patronais 0
80.000,00
561
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
0 21.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2056 - Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Orçado
679
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
505 100.000,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
770
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0 7.000,00
771
3319013000000000000 - Obrigações patronais 0
3.000,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 3 - Diretoria de Urbanismo
Ação: 2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
935
3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
0 5.000,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade: 2 - Diretoria de Atividades Turísticas
Ação: 2087 - Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Orçado
1128
3339093000000000000 - Indenizações e restituições
895
31.000,00
TOTAL
614.000,00
Art. 2° Os recursos necessários à execução do contido no Art. 1° deste decreto decorrerão da anulação orçamentária,
a saber:
Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle
Ação: 2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Orçado
314
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0 61.000,00
Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade: 2 - Diretoria de Tributação
Ação: 2032 - Manutenção das Atividades da Tributação
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
380
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente 505
2.000,00
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 1 - Diretoria de Educação
Ação: 1010 - Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Orçado
407
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente 104
25.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2050 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF
Funcional: 0010.0301.0030
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Orçado
578
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0 240.000,00
Ação: 2056 - Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Orçado
675
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0 45.000,00
Ação: 2060 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses
Funcional: 0010.0304.0033
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Orçado
715
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0 30.000,00
716
3319013000000000000 - Obrigações patronais 0
5.000,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Orçado
744
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0 25.000,00
745
3319013000000000000 - Obrigações patronais 0
20.000,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 1 - Diretoria de Limpeza Publica
Ação: 2068 - Manutenção das Atividades da Limpeza Publica
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Orçado
859
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0 25.000,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 3 - Diretoria de Urbanismo
Ação: 2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Orçado
932
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0 5.000,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade: 2 - Diretoria de Atividades Turísticas
Ação: 2087 - Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Orçado
1127
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
895 31.000,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade: 3 - Diretoria de Cultura
Ação: 2089 - Manutenção das Atividades da Cultura
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Orçado
1147
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
505 100.000,00
TOTAL
614.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 30 de agosto de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

DECRETO Nº 286/2018
Data: 30.08.2018
Ementa: cria Fontes de Despesas e abre Crédito Adicional Suplementar no valor R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais), por excesso de arrecadação, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 6º da Lei
2.036 de 28/12/2017, e, considerando o memorando on-line sob o nº 193/2018,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), na forma abaixo
discriminada:
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade: 3 - Diretoria de Cultura
Ação: 2088 - Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio Publico
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
1273
3339093000000000000 - Indenizações e restituições
893
1.200,00
TOTAL
1.200,00
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 30 de agosto de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

ERRATA Nº 004/2018
Registrado no memorando on-line sob o nº 1021/2017
Na Portaria nº 361/2018 de 28.08.2018, concernente as férias de Servidores, publicada no Jornal Umuarama Ilustrado
– edição nº 11349 de 29.08.2018 – página C 3 – caderno de publicações legais e no Diário Oficial dos Municípios do
Paraná – edição nº 1580 de 29.08.2018,
ONDE CONSTA:
Darcele Aparecida de Souza 3.389.662-0
SESPII/PR 2016/2017
10/09/2018 a 09/10/2018
LEIA-SE:
Darcele Aparecida de Souza 3.389.662-0
SESPII/PR 2016/2017
10/09/2018 a 29/09/2018
26/12/2018 a 04/01/2019
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 30 de agosto de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE tapira

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 062/2018
ID: 1895
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADO – Osny Antonio de Souza Avila
OBJETO – CONTRATO DE LOCAÇÃO para a finalidade da locação dar-se-á para cede-lo em regime de comodato
à Fiação de Seda Bratac S. A., representada por Sr. Shigueri Taniguti Junior, portador da Cédula de Identidade RG
nº 12.242.622-8 SSP-SP.
VALOR – R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais)
PRAZO – 12 (doze) meses.
Tapira, 30 de agosto de 2018.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

PORTARIA Nº 367/2018
Data: 30.08.2018
Ementa: instaura Processo Administrativo Disciplinar e constitui Comissão para apurar os fatos objetivando ressalvar
os interesses da Administração Municipal.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município de Guaíra;
Considerando a Lei nº 1.246/2003 em seus artigos 160 e seguintes c/c 173 e seguintes e o memorando on-line sob
o nº 1.173/2013,
RESOLVE:
Art. 1º Instaurar processo administrativo disciplinar em desfavor de L. F. do C., para apurar prática de ato que
possivelmente provocou escândalo público, durante o evento “Mais Verão 2018” ocorrido no dia 25/02/2018 por
volta das 18:00 horas, e ainda, por possivelmente ter se dirigido ao superior hierárquico de modo inadequado ou
desrespeitoso, com apuração das infrações disciplinares previstas nos artigos 86, inciso XXX e 84 inciso XLIV, ambos
da Lei Municipal nº 2025/2017.
Art. 2° Designam-se os servidores públicos municipais a seguir descritos para, sob a presidência do primeiro,
constituírem a respectiva comissão:
•
Presidente – GILMAR SOUSA PESSOA – matrícula nº 24953/1;
•
Membro – IVANIO WORMS – Matrícula nº 29332/1;
•
Membro – LEANDRO LUIZ DE FREITAS – Matrícula nº 25151/2.
Art. 3º O prazo para a Comissão concluir os seus trabalhos é de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis.
Art. 4º O desempenho das atribuições dos membros da Comissão é considerado serviço público relevante e não
será remunerado.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 30 de agosto de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

PORTARIA Nº 363/2018
Data: 29.08.2018
Ementa: concede Licença Especial a servidora pública municipal conforme especifica, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com
as disposições contidas na Lei Municipal nº 1246/2003, e, considerando o memorando on-line sob o nº 2314/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença Especial a servidora pública municipal abaixo mencionada, ocupante do cargo de Professor,
durante três (3) meses, conforme segue:
Nome
RG Nº
Períodos aquisitivos
Período de gozo
Adriana Padilha dos Santos Gonçalves
7.335.601-6 - SSP/PR
2005/2010
ref. primeiro contrato matrícula/contrato 26026-02
03/09/2018 a 02/12/2018
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento da presente Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 29 de agosto de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

PORTARIA Nº 364/2018
Data: 29.08.2018
Ementa: concede elevação de referência de vencimento a servidora pública municipal, por conclusão de Curso de
Graduação, conforme especifica.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto
no artigo 28 e seguintes da Lei Municipal nº 1.247, Decreto nº 17/2016, e, considerando o memorando sob o nº
2437/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida a elevação de referência de vencimento a servidora pública municipal, a título de incentivo pela
conclusão de Curso Superior, conforme segue:
Nome/cargo RG nº
Da Referência Para a Referência
A partir de
Nilda Aparecida Pedrozo
/Merendeira 5.659.655-0 - SESPII/PR
05
08
01/09/2018
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de setembro de 2018.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 29 de agosto de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

PORTARIA Nº 366/2018
Data: 30.08.2018
Ementa: transfere de lotação os servidores públicos municipais conforme especifica, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o memorando
on-line sob o nº 1196/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Transferir de lotação os servidores públicos municipais abaixo mencionados:
Nome/Cargo RG nº
De
Para
A partir de
Diane Paludo
/Enfermeira Padrão
5.791.182-4 - SESPII/PR
Diretoria de Gestão Plena/UPA 24 h - Efetivos
Diretoria de Atenção Primária/Atenção Primária – Efetivos
03/09/2018
Mara Gisele dos Santos Bueno /Enfermeira Padrão
7.581.946-3 - SESPII/PR
Diretoria de Gestão
Plena/CAPS - Efetivos
Diretoria de Atenção Primária/Atenção Primária – Efetivos
03/09/2018
Silmara Pacheco dos Reis Curtz
/Enfermeira Padrão
001031053 - SESPII/MS
Diretoria de Gestão Plena/UPA 24 h - Efetivos
Diretoria de Atenção Primária/Atenção Primária – Efetivos
03/09/2018
Tatiane Mazzucco Rosseto
/Enfermeira Padrão
9.556.928-5 - SESPI/PR
Diretoria de Atenção Primária/Atenção Primária –
Efetivos
Diretoria de Gestão Plena/CAPS - Efetivos
03/09/2018
Art. 2º Que o Departamento de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 30 de agosto de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

PORTARIA Nº 368/2018
Data: 30.08.2018
Ementa: concede férias aos servidores públicos municipais, conforme especifica.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando os
memorandos on-line sob os n°s 3298/2017 e 196/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Férias aos servidores públicos municipais, mencionados a seguir:
NOME
RG Nº
PERIODO AQUISITIVO
INICIO/FINAL
Ana Lucia Tormen da Silva 3.791.427-4 - SESPII/PR
2016/2017
17/09/2018 a 01/10/2018
Nelson José Goeller
7.124.928-0 - SESPII/PR
2015/2016
11/09/2018 a 20/09/2018
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 30 de agosto de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 161/2018
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada para
a prestação de serviços terceirizados, de Vigia, para atuar nas instalações
físicas de responsabilidade desse município.
O Município de Guaíra, Estado do Paraná, através da Secretaria de
Administração, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações,
nomeada pela Portaria Municipal n° 001/2018, torna público, e declara ter
recebido os documentos de habilitação da empresa COOPERATIVA DE
TRABALHO VALE TELES PIRES, inscrita no CNPJ n° 21.679.098/0001-25,
dentro do prazo legal, sendo a mesma disponibilizada para análise dos demais
licitantes/participantes do ato convocatório Pregão Eletrônico n° 161/2018. A
Comissão atendendo o disposto na Lei Federal 8.666/93, abre-se prazo para
recurso conforme legislação vigente.
Os documentos referentes a habilitação da empresa COOPERATIVA DE
TRABALHO VALE TELES PIRES inscrita no CNPJ n° 21.679.098/0001-25 e seus
anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link
Processos Licitatórios ou pelo site www.bll.org.br no link BLL Compras.
Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município
de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone
(44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.
Comuniquem-se as empresas. Publique-se.
Guaíra (PR), em 29 de agosto de 2018.
Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro /Comissão Permanente de Licitações.

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
SEDU/PARANACIDADE - PAM
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2018.
O MUNICÍPIO de GUAIRA, Estado do PARANÁ, torna público que às
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: é de até às 09h00 min. do dia
17/09/2018 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01min. às 09h29min
do dia 17/09/2018 - INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30
horas do dia 17 de setembro de 2018, na sala de licitações do Departamento de
Compras, Paço Municipal de Guaíra, sito à Avenida Coronel Otávio Tosta, n°
126, Centro, na cidade de Guaíra-Paraná-Brasil, realizará licitação na
modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização
de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com
as especificações do edital, para aquisição de:
LOTE

OBJETO

QUANTIDADE

VALOR
TOTAL R$

PRAZO
(DIAS)

1

VEÍCULO
UTILITÁRIO DE
CARGA

1

80.000,00

60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão
ser solicitados junto ao Pregoeiro do Municipio de Guaíra, Paraná, Brasil Telefone : (044) 3642-9924 - E-mail compras@guaira.pr.gov.br. A Pasta
Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos
e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Prefeitura de Guaíra,
Estado do Paraná, localizado na Av. Coronel Otávio Tosta, 126, Centro,
Guaíra-Paraná, das 07:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas.
Guaaíra, 30 de agosto de 2018.
Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro

MUNICIPIO
DE
GUAIRA
ESTADO
DO
PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO AOS LICITANTES
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 008/2018
Objeto: seleção de Indústrias interessadas em se instalar, ampliar
suas instalações ou criar filiais no Município de Guaíra / Paraná,
tendo como incentivo o custeio da locação de galpão industrial ou
sala comercial, nos termos da Lei Municipal 1313/05, alterada pela
Lei Municipal nº 1368/05.
O Município de Guaíra, Estado do Paraná, por meio da Comissão
Permanente de Licitações, TORNA PUBLICO, que após a análise
das propostas técnicas (manifestação de intensão) das empresas
ROSILDA
LIMA
70403759900,
REGINALDO
ROCHINSKI
01689128992 e MIRISLEI PIRES 02820671918, declaradas
habilitadas perante o certame, sendo assim abre-se o prazo para
as respectivas empresas apresentarem documentação referente
aos itens 18 e 19, próxima fase do Chamamento.
Publique-se.
Guaíra (PR), em 29 de agosto de 2018
Anildo Morais Peraçoli/Comissão Permanente de Licitações.

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 011/2018
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Guaíra, Estado do
Paraná, considerando o disposto na Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE
nº 38/2009, torna público que realizará o Chamamento Público para aquisição
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar nº 011/2018, visando à
aquisição de gêneros alimentícios produzidos por Agricultores e/ou
Empreendedores de Base Familiar Rural, destinada ao preparo das refeições
oferecidas aos alunos matriculados na Educação Básica das Instituições
Educacionais da Rede Pública Municipal de Ensino, em atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE pelo período de 06 (seis)
meses. Os interessados deverão apresentar documentos de Habilitação e
proposta de preços (Projeto de Venda) no dia 18 de setembro de 2018, às
14h30min, no Paço Municipal Kurt Walter Hasper, Sala de Licitações, situada
na Av. Coronel Otávio Tosta, n° 126, Centro, Guaíra-Paraná.
O Chamamento e seus anexos poderão ser obtidos através do site
www.guaira.pr.gov.br no link Chamamento Público. Demais informações: no
Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a
sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642 9924. E-mail
compras@guaira.pr.gov.br.
Guaíra (PR), em 30 de agosto de 2018.
Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro /Comissão Permanente de Licitações.

MUNICIPIO
DE
GUAIRA
ESTADO
DO
PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Presencial n° 183/2018
Tipo: Menor Preço
Regime de Contratação: Por Item
Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP) para aquisição de
materiais e equipamentos esportivos a serem utilizados nos
trabalhos e projetos realizados pela Secretaria Municipal de
Turismo, Esporte e Cultura, Secretaria Municipal de Educação e
Secretaria Municipal de Ação Social do Município de Guaíra-PR.
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL.
Data de Abertura: às 08h30min do dia 13 de setembro de 2018.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site
www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios. Demais
informações: no Departamento de Compras e Licitações do
Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de
expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.
Guaíra (PR), em 29 de agosto de 2018.
Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro /Comissão Permanente de
Licitações.

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

DECRETO Nº 4.777/2018
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orçamentária nº 1.449 de 22 de Dezembro de 2017.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de
2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual
de 2018 a 2021, no limite de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), mediante a seguinte ordem classificatória:
03
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.02 GABINETE DA SECRETARIA
04.122.0003.2.008 MANUT. DA DIVISAO DE MATERIAL, PATRIM. E SERVICOS
3.3.90.30.00.00 75 MATERIAL DE CONSUMO
11.000,00
FONTE 000
RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES
11.000,00
06
SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO
06.03 DIV. DOS SERV. RODOVIARIO MUNICIPAL
26.782.0006.2.019 MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIO
3.3.90.30.00.00 189
MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
FONTE 000
RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES
25.000,00
07
SECRETARIA DE SAUDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE
10.301.0009.2.141 MANUT. DA DIV. DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA SAUDE
3.3.90.30.00.00 252
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
FONTE 303
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente
15.000,00
09
SECRETARIA DE AGRICULTURA
09.01 GABINETE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
20.606.0019.2.058 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
3.3.90.30.00.00 487
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
FONTE 000
RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES
6.000,00
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:
02
GOVERNO MUNICIPAL
02.04 CONTROLE INTERNO
04.122.0002.2.006 MANUT. DO CONTROLE INTERNO
3.1.90.11.00.00 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
11.000,00
FONTE 000
RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES
11.000,00
11
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0022.2.063 MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.11.00.00 510
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
20.000,00
3.1.90.16.00.00 512
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
20.000,00
3.1.91.13.00.00 513
OBRIGACOES PATRONAIS
6.000,00
FONTE 000
RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES
46.000,00
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 30 dias do mês de Agosto de 2018.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE francisco alves

ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO 101/2018.
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N.º 019/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA: C. ROCHA FERREIRA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 26.519.545/0001-00.
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO QUE SERÃO INSTALADOS NOS
POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO
DE FRANCISCO ALVES-PR.
VALOR GLOBAL: R$ 8.837,60 (OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO É ATÉ O DIA 31/12/2018 (TRINTA E UM DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO).
Pelo fornecimento dos produtos, objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor abaixo
discriminado conforme especificação dos itens a seguir:
ITEM
QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.
V. TOTAL
1
2
DVR INTELBRAS 1008 MHDX 8 CANAIS HDCVI. R$ 614,50
R$ 1.229,00
2
11
CÂMERA BULLET INTELBRAS VHD 3130B HDCVI G4 30 MTS DE INFRAVERMELHO.
R $
198,00
R$ 2.178,00
3
9
CÂMERA DOME INTELBRAS VHD 1010D HDVCI G43,6 MM 10 MTS DE INFRAVERMELHO.
R $
119,00
R$ 1.071,00
4
2
HD 1 TERA (2000GB-2TB) WESTERN PURPLE
R$ 389,00
R$ 778,00
5
2
FONTE 12V 10A PARA TODAS CÂMERAS
R$ 65,90
R$ 131,80
6
2
NOBREAK INTELBRAS 720VA
R$ 372,00
R$ 744,00
7
20 CONECTOR PLUG P4 1ª LINHA R$ 5,00
R$ 100,00
8
40 CONECTOR BNC MOLA 1ª LINHA R$ 5,00
R$ 200,00
9
210 CABO COAXIAL 1ª LINHA 85% COBRE
R$ 0,98
R$ 205,80
10 20 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
R$ 100,00
R$ 2.000,00
11 20 CAIXINHA PROTETORA DE CONECTOR
R$ 10,00
R$ 200,00
TOTAL GERAL
R$ 8.837,60
FRANCISCO ALVES-PR, 30 DE AGOSTO DE 2018.
ALÍRIO JOSÉ MISTURA
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO 100/2018.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 067/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
CONTRATADA: M N - PAPELARIA E MULTICOISAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.910.048/0001-90.
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO (IMPRESSORA
E BALANÇA DIGITAL) E MATERIAL DE CONSUMO TIPO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO), ATRAVÉS DOS
RECURSOS PROVENIENTES DOS RECURSOS IGD/PBF, APROVADOS PELO CMAS ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO
007/2018, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ.
VALOR GLOBAL: R$ 7.512,60 (SETE MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO É ATÉ O DIA 28/08/2019 (VINTE E OITO DE
AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE).
Pelo fornecimento dos produtos, objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor abaixo
discriminado conforme especificação dos itens a seguir:
Lote 01 – Material de Consumo
ITEM
QTD
UNID
DESCRIÇÃO Marca
V. Unit.
V. TOTAL
1
8
Caixa
Papel formato A4, papel ultra branco, multifuncional, medidas: 210x297 mm, 75g/m2, para uso
em impressora laser, de alta velocidade e reprografia, recomendável para impressora Laser, cópias, fax plano, ink Jet,
embalagem 100% reciclavel e com BOPP – Polipropileno Biorientado, papel reciclavel, resmas contendo 500 folhas
cada
navigator R$ 209,00
R$ 1.672,00
2
3
Caixa
Caneta esferográfica 1.0 escrita azul, sextavada e tubo transparente cx c/ 50 unid.
bic
R$ 48,00 R$ 144,00
3
9
Unid
Clips, papel, tamanho 2/0 (00), aço niquelado – Cx. C/ 720 Unid.
bacch
R $
14,00
R$ 126,00
4
9
Caixa
Grampo 26/6 para grampeador 5000 und acc
R$ 9,40
R$ 84,60
5
120 Unid
Caderno brochura capa dura 96 fl. 140x200mm
tilibra
R$ 4,00
R $
480,00
6
2
Caixa
Lapis Preto com 144Und.
multicolor
R$ 90,00
R$ 180,00
7
90 Unid
Pasta suspensa p/ arquivo de aço com visor transparente, etiqueta, grampo e trilho metálico.
tilibra
R$ 3,90 R$ 351,00
Total do Lote
R$ 3.037,60
Lote 02 - Equipamentos
ITEM
QTD
UNID
DESCRIÇÃO Marca
V. Unit.
V. TOTAL
1
1
Unid
Impressora laserjet monocromática multifuncional SL-M4075FR, velocidade de impressão até
38PPM A4, resolução de impressão 1200x1200 DPI, compatível com papel A4, A5, A6, ISSO B5, JIS B5, executivo,
carta, oficio e fólio, ciclo mensal 100.000 páginas.
samsung
R$ 2.690,00
R$ 2.690,00
Dimensões/caixa: 469x444, 3x482,1 mm, peso/caixa: 17,11Kg.
g-tech
2
15 Unid Balança de pesagem Digital com plataforma em vidro temperado, suporta até 180 Kg, divisão de 50g e
amplo display LCD, medida: 27x27 cm
R$ 119,00
R$ 1.785,00
Total Do Lote
R$ 4.475,00
FRANCISCO ALVES-PR, 28 DE AGOSTO DE 2018.
ALÍRIO JOSÉ MISTURA
PREFEITO MUNICIPAL

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

DONIZETE DRUZIANI torna público que recebeu do IAP, a Licença Prévia para AMPLIACAO, PARA COMERCIO
VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES a ser implantada AV. BANDEIRANTES S/N
BAIRRO NOVA SANTA HELENA - IPORA/PR, VALIDADE 07/08/2019.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

DONIZETE DRUZIANI torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para AMPLIACAO,
PARA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES a ser implantada AV.
BANDEIRANTES S/N BAIRRO NOVA SANTA HELENA - IPORA/PR..
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Publicações legais
MUNICIPIO
DE
GUAIRA
ESTADO
DO
PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONVOCAÇÃO DOS LICITANTES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 163/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada na elaboração do
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA, exigido por meio da
licença prévia expedida pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP
para dar continuidade no processo do pedido da Licença de
Instalação e Licença de Operação do Aeroporto Municipal.
O Município de Guaíra, Estado do Paraná, por meio do Pregoeiro
Oficial do Município, torna público para o conhecimento dos
interessados a CONVOCAÇÃO das empresas IN NATURA
TECNOLOGIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA – EPP, ILDEVAN
ANTONIO GONÇALVES BENAZZI– ME, NR DUTRA – ME e
BORSATO GOMES e CIA LTDA; para caso queiram comparecer à
participar do prosseguimento dos trabalhos relativos a licitação
em questão, que se realizará no dia 31 de agosto de 2018 às 09:30
horas, no Paço Municipal Kurt Walter Hasper, sito à Avenida
Coronel Otávio Tosta, n° 126, Centro, nesta cidade de Guaíra-PR.
Publique-se
Guaíra-PR, em 29 de agosto de 2018.
Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro

MUNICIPIO
DE
GUAIRA
ESTADO
DO
PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DIVULGAÇÃO DE RESULTADO PRELIMINAR
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 009/2018
Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO para firmar Termo de Colaboração
com Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, para a
execução de Serviço da Proteção Social Especial de Alta Complexidade
na modalidade: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos –
Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI.
O município de Guaíra, Estado do Paraná, por meio da Comissão de
Seleção instituída pela portaria 286/2018 torna público para o
conhecimento dos interessados o RESULTADO das propostas
apresentadas por Organizações da Sociedade Civil participantes do
Chamamento Público 009/2018:
CLASSIFICAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA
PONTUAÇÃO
SOCIEDADE CIVIL
1º
LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA
9,9
Desta forma, em atenção ao item 7.7 do presente edital, fica aberto o
prazo de cinco (05) dias úteis para INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR.
Publique-se.
Guaíra (PR), em 29 de agosto de 2018
Comissão de Seleção:
DAYARA LUZIA DE FREITAS DA SILVEIRA
VALÉRIA DE OLIVEIRA
MARIA VALDIR DA SILVA DE SANTANA
.
CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192

PORTARIA Nº 217/2018

CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES RELACIONADOS
O PRESIDENTE DO CIUENP - Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do
Noroeste do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Art. 1º Concede Férias aos funcionários a seguir relacionados, em consonância às disposições
do Art. 134 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, conforme Relação Abaixo:
PERÍODO
AQUISITIVO

CARGO

LOCAL DE
TRABALHO

PERÍODO DE
GOZO

ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS

13/11/16 a 12/11/17

Téc. Enfermagem

Terra Boa

09/09/18 a 28/09/18

ALECKSAND MAY DE BARROS

13/11/16 a 12/11/17

Téc. Enfermagem

Paranavaí

02/09/18 a 21/09/18

ANDREÍA APARECIDA SANTANA

13/11/16 a 12/11/17

Téc. Enfermagem

Cruzeiro do Sul

02/09/18 a 01/10/18

ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA

13/11/16 a 12/11/17

Condutor

Rondon

11/09/18 a 30/09/18

BARBARA FERNANDA K. R. SCHUCK

13/11/16 a 12/11/17

Téc. Enfermagem

Cafezal do Sul

02/09/18 a 21/09/18

EDER DOS SANTOS

10/07/17 a 09/07/18

Condutor

Iretama

10/09/18 a 29/09/18

EDINEIA DOS SANTOS

13/11/16 a 12/11/17

Téc. Enfermagem

Terra Boa

01/09/18 a 10/09/18

ELAINE DE SANTANA HEINS

01/04/17 a 31/03/18

Téc. Enfermagem

Icaraíma

01/09/18 a 30/09/18

EUCLIDES MAQUEDA RODRIGUES

01/11/16 a 31/10/17

Condutor

Terra Rica

03/09/18 a 22/09/18

FLÁVIO GOYA

13/11/16 a 12/11/17

Méd. Intervencionista

Cianorte

15/09/18 a 29/09/18

JANDERLEI IANISKI

13/11/16 a 12/11/17

Condutor

Terra Boa

11/09/18 a 30/09/18

JOSÉ ANDRÉ CHIARI DA COSTA

13/11/16 a 12/11/17

Condutor

Umuarama

12/09/18 a 01/10/18

JULIANA APARECIDA SILVERIO

13/11/16 a 12/11/17

Téc. Enfermagem

Goioerê

11/09/18 a 30/09/18

LUCINEI SILVA DA COSTA

13/11/16 a 12/11/17

Condutor

Cruzeiro do Oeste

11/09/18 a 30/09/18

LUCINEIA A. DE OLIVEIRA GARALUZ

13/11/16 a 12/11/17

Téc. Enfermagem

Campo Mourão

11/09/18 a 30/09/18

NATANAEL OLIVEIRA DA SILVA

13/08/17 a 12/08/18

Condutor

Goioerê

02/09/18 a 21/09/18

ODAIR FERREIRA

13/11/16 a 12/11/17

Téc. Enfermagem

Goioerê

11/09/18 a 30/09/18

PEDRO CLÓVIS TRINDADE

13/11/16 a 12/11/17

Condutor

Altônia

12/09/18 a 01/10/18

PRISCILLA SALA

13/11/16 a 12/11/17

Médico Regulador

Umuarama

01/09/18 a 20/09/18

REGINALDO SOTORIVA

13/11/16 a 12/11/17

Condutor

Paranavaí

02/09/18 a 21/09/18

VANDERLEI JOSÉ COSTA DA SILVA

13/11/16 a 12/11/17

Condutor

Campo Mourão

10/09/18 a 29/09/18

VERA LÚCIA BUSCARIOLLI BREMM

13/11/16 a 12/11/17

Téc. Enfermagem

Rondon

03/09/18 a 22/09/18

NOME
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

leis@ilustrado.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE nova olimpia

ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 789 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre o Quadro de Pessoal, estabelece o Regime Jurídico Único e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO QUADRO DE PESSOAL
Art. 1º - O quadro de Pessoal, criado pela Lei nº 641/90 de 29/11/90, passa a ser regido pelas disposições desta Lei
e demais normas complementares.
Art. 2º - O Quadro de Pessoal será integrado pelos cargos de Provimento em Comissão e Cargos de Provimento
Efetivo, criados, transformados ou mantidos por esta Lei, constantes do Anexo I a V, partes integrantes do presente
estatuto.
Art. 3º - Os cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Prefeito e serão ocupados
preferencialmente por pessoas que possuam experiência administrativa, habilitação profissional e qualificação
condizentes com as funções do cargo.
§ 1º - Os cargos de Provimento em Comissão se destinam a atender cargos de Chefe de Gabinete, Chefe de
Departamento, Assessoria, Coordenador de Programa Especial e Chefe de Seção, considerados de confiança e
relevantes ao Município.
§ 2º - Os Cargos de Provimento em Comissão serão providos à medida em que forem instalados os órgãos de igual
correspondência e/ou de acordo com as necessidades e conveniência da Administração Municipal.
§ 3º - A Tabela de Vencimentos de Cargos de Provimento em Comissão é a constante do Anexo I, cujos valores serão
atualizados ou reajustados sempre que for concedido igual benefício aos ocupantes de Cargos de Provimento Efetivo.
§ 4º - São Cargos de Provimento Efetivo, os criados, transformados ou mantidos por esta Lei, constantes dos Anexos
II a V (situação Nova), partes integrantes do presente estatuto.
§ 5º - Os níveis de Vencimentos de cada cargo de Provimento Efetivo criados ou transformados por esta Lei, são os
constantes do Anexo VI, parte integrante deste estatuto.
Art. 5º - Os Cargos de Provimento Efetivo são constituídos de 5 (cinco) grupos ocupacionais:
I. - PROFISSIONAL: Abrange os cargos exigidos de conhecimentos teóricos e práticos à nível universitário;
II. - SEMI-PROFISSINAL: São constituídos de cargos de diversas áreas de atuação, que requerem conhecimentos
especializados a nível técnico médio;
III. – ADMINISTRATIVO: É composto de cargos cujas atribuições são relacionadas as tarefas burocráticas, exigidores
de conhecimentos teórico e prático a nível de 1º e 2º graus;
IV. – MAGISTÉRIO: É constituído de cargos cujas atividades são específicas à educação e ensino básico, tratado
com exclusividade pela Lei Municipal nº 781/98, dispensada qualquer manifestação na presente lei;
V. – SERVIÇOS GERAIS: Compreende os cargos cujas tarefas requerem conhecimentos práticos do trabalho,
limitados a uma rotina, e predominantemente de esforço físico, bem como de atividades especializadas.
Parágrafo Único – A definição das atribuições dos cargos que compõem os grupos ocupacionais, as respectivas
condições de provimento, habilitação e escolaridade exigidas, serão estabelecidas na Lei que instituir o Plano de
Cargos e Salários.
Art. 6º - A primeira investidura nos Cargos de provimento Efetivo, previsto na Lei, dependerá de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos.
Art. 7º - As normas gerais para realização de concurso público, destinado ao provimento de Cargos de Provimento
Efetivo, serão elaborados pelo Executivo Municipal, e instituídas mediante Decreto.
Art. 8º - Fica instituída a Tabela de Vencimentos para os Cargos de Provimento Efetivo, conforme Anexo VI, cujos
valores serão reajustados ou atualizados nas datas base prevista no artigo 22 da presente Lei.
CAPÍTULO II
DO REGIME JURÍDICO ÚNICO
Art. 9º - Os Cargos que integram o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, previstos nesta Lei,
serão regidos pelo Estatuto dos Servidores do Município, a ser instituído mediante lei específica.
Art. 10º - O Município de Nova Olímpia promoverá a Previdência Social de seus servidores e respectivos dependentes,
mediante contribuição que assegure meios indispensáveis para manutenção dos benefícios previdenciários.
Art. 11º - Para fins previstos no artigo anterior, o Município de Nova Olímpia, criará e manterá, na forma da Lei, o Fundo
Municipal de Previdência.
		 CAPÍTULO III
		 DO ENQUADRAMENTO
Art. 12º - A partir da publicação desta Lei, os atuais servidores municipais, estáveis ou concursados, serão
enquadrados nos cargos que integram o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia.
§ 1º - O Executivo Municipal constituirá Comissão específica, que efetuará os enquadramentos previstos no “caput”
deste artigo, até 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei.
§ 2º - O Prefeito Municipal terá poderes para prover o enquadramento de servidor que eventualmente esteja com
desvio de função ou inadequação salarial, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 13º - A medida em que forem sendo feitos os enquadramento dos atuais servidores nos Cargos de Provimento
Efetivo, previsto nesta Lei, serão automaticamente extintos os cargos constantes dos Anexos II a VI (situação Antiga).
Art. 14º - O servidor que não tenha adquirido estabilidade funcional no serviço público municipal, de acordo com o
disposto no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, e aquele que ainda
não se submeteu a concurso público, fica obrigado a fazê-lo, para fins de permanência no cargo, salvo os ocupantes
de Cargos de provimento em Comissão e os contratados por tempo determinado.
Parágrafo Único – O Servidor de que trata o “caput” deste artigo, que não conseguir habilitação em concurso público,
será demitido na forma da Lei.
Art. 15º - Para o enquadramento previsto nesta Lei, será observado o atual salário dos servidores e assegurados os
direitos adquiridos, e não poderá ser inferior ao valor do nível de referência inicial do grupo a que pertença.
§ 1º - O enquadramento se fará nas escalas de referência e níveis de vencimentos do Anexo VI, respeitando a
referência e nível iniciais de categoria funcional e tempo de serviço na Prefeitura.
§ 2º - Para cada 2 (dois) anos de serviços efetivos na Prefeitura de Nova Olímpia, para efeito de enquadramento, será
concedido 1 (um) nível de vencimento, obedecido o disposto no parágrafo anterior.
		 CAPÍTULO IV
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
Art. 16º - Para atender encargos de chefia ou de outra natureza, quando não constituírem atribuições de Cargos
de Provimento em Comissão, o Executivo Municipal poderá instituir funções gratificadas aos titulares de unidades
administrativas ou com encargos de outra natureza, quando em efetivo exercício de suas funções.
§ 1º - A Função Gratificada não constitui emprego: será considerada como vantagem acessória ao vencimento do
servidor que exercer funções de chefia ou de outra natureza.
§ 2º - A denominação, qualificação, valores e demais requisitos para o exercício da Função Gratificada, serão
estabelecidas pelo Executivo Municipal, mediante Decreto.
§ 3º - O valor da Função Gratificada fica limitado a 50% (cinquenta por cento) do vencimento do Cargo de Provimento
Efetivo do servidor designado.
Art. 17º - É vedada a acumulação remunerada de Função Gratificada ou de Cargo em Comissão.
Art. 18º - As Funções Gratificadas só poderão se exercidas por servidores ocupantes de Cargos de Provimento
Efetivo.
CAPÍTULO V
DOS PLANOS DE CARREIRA
Art. 19º - A Lei assegurará aos servidores municipais da Administração Direta, o direito à promoção, nos termos da
legislação específica e critérios pré-estabelecidos.
Art. 20º - Serão instituídos Planos de Carreira que visarão adequar condições de enquadramento funcional, com
remuneração satisfatória e perspectivas de crescimento profissional, através de progressão salarial e funcional, que
serão objetos da Lei que instituirá o Plano de Cargos e Salários.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21º - Fica instituído o adicional por tempo de serviço de 1% (um por cento) por ano de efetivo exercício, aos
servidores ocupantes de Cargo de Provimento Efetivo que serão concedidos de ofício a cada 2 (dois) anos.
Art. 22º - Ficam estabelecidas as datas bases de março e setembro, para negociação e renegociação de reajustes de
vencimentos dos servidores municipais de Nova Olímpia.
Art. 23º - O Departamento de Administração, através da Divisão de Recursos Humanos, adotará as providências
decorrentes desta Lei, procedendo as anotações e alterações nos assentamentos funcionais de cada servidor.
Art. 24º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no Orçamento Geral do Município, para
atender as despesas decorrentes desta Lei.
Art. 25º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 641/90, de 29/11/90 e demais
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, em 22 de Dezembro de 1998 .
SIDNEY APOLONIO
Prefeito Municipal
ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Parte Integrante do Projeto de Lei nº 016 /98
Nº Vagas
DENOMINAÇÃO DO CARGO
01
Chefe de Gabinete
01
Assessor Jurídico
01
Assessor de Planejamento
06
Chefe de Departamento
16
Chefe de Divisão
02
Coordenador de Programa Especial
10
Chefe de Seção
		
TABELA DE VENCIMENTO
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
SÍMBOLO
VENCIMENTO MENSAL – R$
CC – 01
624,00
CC – 02
575,00
CC – 03
489,00
CC – 04
285,00
ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Parte Integrante do Projeto de Lei nº 016 /98
GRUPO OCUPACIONAL: PROFISSIONAL
SITUAÇÃO ANTIGA
Nº DE VAGAS DEMONINAÇÃO DO CARGO
...
....................................
...
....................................
...
....................................
...
....................................
...
....................................
...
....................................
...
....................................
...
....................................
...
....................................
...
....................................
...
....................................

SÍMBOLO
CC-01
CC-01
CC-01
CC-02
CC-03
CC-01
CC-04

SITUAÇÃO NOVA
Nº DE VAGAS CARGA HOR. SEM.
01
40
01
40
01
20
01
20
01
40
01
20
01
20
01
20
01
20
03
20
03
20

02
03
01
03
02
03
...
...
...
...
...
...
...
...
...
01

AUX. ADMINISTRATIVO-I
AUX. ADMINISTRTIVO-II
AGENTE TRIBUTÁRIO-I
AGENTE TRIBUTÁRIO-II
AGENTE DE SAÚDE-I
AGENTE DE SAÚDE-II
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
ESCRITURÁRIO

06
06
02
03
03
...
02
01
01
01
01
01
07
03
01
01

40
40
40
40
40
...
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

AUX. ADMINISTRATIVO-I
AUX. ADMINISTRTIVO-II
AGENTE TRIBUTÁRIO-I
AGENTE TRIBUTÁRIO-II
AGENTE DE SAÚDE
....................................................
ATENDENTE DE SAÚDE
TÉCNICO AGRÍCOLA
TÉCNICO-HIGIENE DENTAL
TÉCNICO-VIG. SANITÁRIA
FISCAL DE TRIBUTOS
AUX. DE LABORATÓRIO
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE DENTISTA
TÉC. INSEMIN. ARTIFICAL
ESCRTURÁRIO

ANEXO IV
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Parte Integrante do Projeto de Lei nº 016 /98
GRUPO OCUPACIONAL: ADMINISTRATIVO
SITUAÇÃO ANTIGA
SITUAÇÃO NOVA
Nº DE VAGAS DEMONINAÇÃO DO CARGO Nº DE VAGAS CARGA HOR. SEM.
...
....................................
03
40
...
....................................
04
40
...
....................................
04
40
...
....................................
02
30
...
....................................
04
40
...
....................................
03
40
...
....................................
01
40

DENOMINAÇÃO DO CARGO
SECRETÁRIO ESCOLAR
AUX. DE SECRETARIA
AUXI. DE BIBLIOTECA
TELEFONISTA
INSPETOR DE ALUNOS
RECEPCIONISTA
CONTÍNUO

ANEXO V
CARGOS DE PROVIMENTO EFEITO
Parte Integrante do Projeto de Lei nº 016/98
GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS GERAIS
SITUAÇÃO ANTIGA
SITUAÇÃO NOVA
Nº DE VAGAS DEMONINAÇÃO DO CARGO
Nº DE VAGAS CARGA HOR. SEM.
03
PEDREIRO
03
44
05
AUX. DE OBRAS
03
44
03
OPERADOR DE MÁQUINAS
03
44
12
MOTORISTA – I
12
44
03
MOTORISTA - II
....
.....
01
MECÂNICO
01
44
75
AUX. SERVIÇOS GERAIS
....
.....
....
................................................... 25
44
....
................................................... 45
44
....
................................................... 10
44
....
................................................... 03
44
....
................................................... 01
44
......
................................................... 05
44
....
................................................... 02
44
....
................................................... 02
44
....
................................................... 08
44
....
................................................... 01
44
....
................................................... 04
40
....
................................................... 04
44
ANEXO VI
CARGOS DE PROVIMENTO EFETITO
Parte Integrante do Projeto de Lei nº 016/98
NÍVEL
VENCIMENTO – R$
NÍVEL
01
138,00
24
02
144,90
25
03
152,14
26
04
159,74
27
05
167,72
28
06
176,10
29
07
184,90
30
08
194,14
31
09
203,84
32
10
214,03
33
11
224,73
34
12
235,96
35
13
247,75
36
14
260,13
37
15
273,13
38
16
286,78
39
17
301,11
40
18
316,16
41
19
331,96
42
20
348,55		
21
365,97		
22
384,26		
23
403,47		
ANEXO VII
TABELA DE NÍVEIS DE VENCIMENTOS
Parte Integrante do Projeto de Lei nº 016/98
DENOMINAÇÃO DO CARGO
GRUPO OCUPACIONAL: PROFISSIONAL
CLASSES ISOLADAS
Assistente Social
Enfermeiro
Bioquímico
Advogado
Contador
Engenheiro Civil
Arquiteto
Médico Veterinário
Engenheiro Agrônomo
Médico
Cirurgião Dentista
GRUPO OCUPACIONAL: SEMI-PROFISSIONAL
SÉRIE DE CLASSES
Auxiliar Administrativo – I
Auxiliar Administrativo – II
Agente Tributário – I
Agente Tributário – II
CLASSES ISOLADAS
Tesoureiro
Técnico em Contabilidade
Auxiliar de Contabilidade
Agente de Saúde
Atendente de Saúde
Técnico Agrícola
Técnico em Higiene Dental
Técnico em Vigilância Sanitária
Fiscal de Tributos
Auxiliar de Laboratório
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Dentista
Técnico em Inseminação Artifical
Escriturário
ANEXO VII

DENOMINAÇÃO DO CARGO
PEDREIRO
AUX. DE OBRAS
OPERADOR DE MÁQUINAS
MOTORISTA
MECÂNICO
..........................................
AUX. SERV. GERAIS–MASC.
AUX. SERV. GERAIS-FEM.
GARI
CARPINTEIRO
ELETRICISTA/ENCANADOR
JARDINEIRO
TRATORISTA
COVEIRO
VIGIA
MARCINEIRO
MONITORA
MAGAREFE

VENCIMENTO – R$
423,64
444,82
467,06
490,41
514,93
540,67
567,70
596,08
625,88
657,17
690,02
724,52
760,74
798,77
838,70
880,63
924,66
970,89
1.019,43

NÍVEIS DE VENCIMENTO
21 a 31
22 a 33
29 a 40
30 a 41
30 a 41
30 a 41
30 a 41
29 a 40
29 a 40
31 a 42
30 a 41
13 a 24
08 a 12
25 a 36
20 a 24
25 a 36
25 a 36
05 a 16
01 a 12
05 a 16
15 a 26
15 a 26
11 a 22
05 a 16
05 a 16
05 a 16
01 a 12
09 a 20
30 a 41

TABELA DE NÍVEIS DE VENCIMENTOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO
ASSISTENTE SOCIAL
ENFERMEIRO
BIOQUIMICO
ADVOGADO
CONTADOR
ENGENHEIRO CIVIL
ARQUITETO
MÉDICO VETERINÁRIO
ENGENHEIRO AGRONOMO
MÉDICO
CIRURGIÃO DENTISTA

ANEXO III
CARGOS DE PROVIMENTO EFEITO
Parte Integrante do Projeto de Lei nº 016 /98
GRUPO OCUPACIONAL: SEMI-PROFISSIONAL
SITUAÇÃO ANTIGA
SITUAÇÃO NOVA
Nº DE VAGAS DEMONINAÇÃO DO CARGO Nº DE VAGAS CARGA HOR. SEM.
01
TESOUREIRO
02
40
01
TÉC. EM CONTABILIDADE
02
40
03
AUX. EM CONTABILIDADE
02
40

DENOMINAÇÃO DO CARGO
TESOUREIRO
TÉC. EM CONTABILIDADE
AUX. EM CONTABILIDADE

Parte Integrante do Projeto de Lei nº 016/98
DENOMINAÇÃO DO CARGO
GRUPO OCUPACIONAL: ADMINISTRATIVO
CLASSES ISOLADAS
Secretário Escolar
Auxiliar de Secretaria
Auxiliar de Biblioteca
Telefonista
Inspetor de Alunos
Recepcionista
Contínuo
GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS GERAIS
CLASSES ISOLADAS
Pedreiro
Auxiliar de Obras
Operador de Máquina
Motorista
Mecânico
Auxiliar de Serviços Gerais – Masculino
Auxiliar de Serviços Gerais – Feminino
Gari
Carpinteiro
Jardineiro
05 a 16
Eletricista/Encanador
Tratorista
Coveiro
Vigia
Marceneiro
Monitora
Magarefe

NÍVEIS DE VENCIMENTO
07 a 18
03 a 14
07 a 18
07 a 18
01 a 12
05 a 16
01 a 12
15 a 26
03 a 14
18 a 29
15 a 26
11 a 22
01 a 12
01 a 12
01 a 12
05 a 16
15 a 26
11 a 22
01 a 12
04 a 15
10 a 21
07 a 18
05 a 16

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.
Umuarama - PR, 29 de Agosto de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP

CONS. INTER PARA CONS DO REMAN DO RIO DE AREAS DE INFLU
Estado do Paraná
Exercício: 2018

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 4 / 2018
DATA: 22/08/2018

PROTOCOLO: /

PROCESSO: 10

CONTRATANTE
CONS. INTER PARA CONS DO REMAN DO RIO DE AREAS DE INFLU

CONTRATADO(A)
Fornecedor: FORRO & DIVISORIAS UMUARAMA
CNPJ: 18.246.196/0001-64
Insc. Estadual:
Endereço: ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 2477
Bairro: PARQUE DANIELLE Cidade: Umuarama - PR
Telefone:

CEP: 87.560-370

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

JUSTIFICATIVA
MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO

DESPESA
Programática
Fonte Descrição
0100104123000120013390390000 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)
Lote Ordem Item Descrição
1

1

754

Unidade

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

UND

Qtde.
1.00

V. Unitário

V. Total

1,363.0000

Total:

1,363.00

1,363.00

EMBASAMENTO LEGAL
Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

José Carlos Baraldi
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE São Jorge do Patrocínio

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 50/2018
O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, torna público, que realizará no dia 13 de SETEMBRO
de 2018, às 08h35min no anfiteatro Municipal, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL - tipo menor
preço – POR ITEM para: AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q), PARA
RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO JORGE DO
PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ.
Informações sobre o presente edital poderão ser obtidas através do fone 44 – 3634-8000, no Departamento de
Licitações, de 2ª à 6ª feira no horário de expediente na Av. Carlos Spanhol, 164, ou através do site http://www.
sjpatrocinio.pr.gov.br/.
São Jorge do Patrocínio-PR, 30 de AGOSTO de 2018.
PAULO SÉRGIO DE SOUZA
Pregoeiro oficial
Portaria 025/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE tapira
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www.elotech.com.br
ESTADO DO PARANÁ
LEI N°839/2018
SÚMULA: Desmembramento de Lote.
A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TAPIRA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEITO
MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE:
L E I:
Art. 1º - Fica a partir desta data desmembrados os Lotes de terra, Lote nº 11 – R (Onze remanescente), e Lote nº
11 – A (Onze A), subdivisão do Lote nº 11 (Onze), da Quadra 53 (Cinquenta e três), do núcleo urbano da Planta
Oficial de Tapira.
Art. 2º - Os referidos imóveis ficam com as seguintes divisas e confrontações: LOTE 11 – R, - COM ÁREA DE 412,50
m² SUBDIVISÃO DO LOTE 11 - QUADRA 53:
FRENTE: EM UMA EXTENSÃO DE 15,00 METROS CONFRONTA COM A AVENIDA CURITIBA;
LADO DIREITO: EM UMA EXTENSÃO DE 27,50 , CONFRONTA COM A RUA PIRAQUARA;
LADO ESQUERDO: EM UMA EXTENSÃO DE 27,50 METROS, CONFRONTA COM O LOTE 12.
FUNDOS: EM UMA EXTENSÃO DE 15,00 METROS , CONFRONTA COM O LOTE 11-A, DA MESMA QUADRA.
LOTE 11 – A, - COM ÁREA DE 187,50 m² SUBDIVISÃO DO LOTE 11 - QUADRA 53:
FRENTE: EM UMA EXTENSÃO DE 12,50 METROS CONFRONTA COM A RUA PIRAQUARA;
LADO DIREITO: EM UMA EXTENSÃO DE 15,00 METROS, CONFRONTA COM O LOTE 8;
LADO ESQUERDO: EM UMA EXTENSÃO DE 15,00 METROS, CONFRONTA COM O LOTE 11-R;
FUNDOS: EM UMA EXTENSÃO DE 12,50 METROS , CONFRONTA COM O LOTE 12, DA MESMA QUADRA.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias de agosto de dois mil e dezoito.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

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

CGC/MF - 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA - PARANÁ
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA AUMENTO DE META FÍSICA, QUE CELEBRAM ENTRE SI O
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPEJARA E A EMPRESA JOABE IMOBILIÁRIA
LTDA, NOS TERMOS DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018.
Pelo presente instrumento, de um lado o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPEJARA,
Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF nº 80.907.835/0001-69, com sede à Rua
Prefeito Carlito Schimidt Villela nº 376, centro, neste ato representado pelo Sr. RAMIRO CANDIDO DE SOUZA
JUNIOR, Diretor Executivo, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e por outro lado à empresa
JOABE IMOBILIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ do MF sob o nº 16.480.081/0001-04,
com sede na Rua Manoel Português, nº352, Centro, CEP 87430-000, no Município de Tapejara, Estado do Paraná,
neste ato representado por seu sócio NILTON ALEXANDRE M. RODRIGUES, CPF nº 048.637.259-65, Carteira de
Identidade nº 8.776.218-1, residente e domiciliado na Av. Rui Barbosa, na Cidade de Tapejara, Estado do Paraná,
denominado de CONTRATADO, tem entre si justo e aceitando o presente Termo Aditivo, com as seguintes condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O CONTRATANTE expediu Licitação de Tomada de Preços nº. 001/2018, objetivando a
execução de Contratação de empresa para execução de cerca com vigas de concreto com alambrado (material e mão
de obra) no local onde encontra-se o poço da Antena e no local onde encontra-se o desarenador de esgoto, no valor
global de R$ 23.103,43 (vinte e três mil cento e três reais e quarenta e três centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA – Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover o aumento de meta física
de 22,985% (vinte e dois vírgula noventa e oito por cento) e consequentemente o valor financeiro em R$ 5.080,67
(cinco mil oitenta reais e sessenta e sete centavos), passando o valor global do Contrato original para R$ 27.184,10
(vinte e sete mil cento e oitenta e quatro reais e dez centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e condições do Contrato
original nº. 041/2018, datado de 24 de julho de 2018.
E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para
que produza entre si os efeitos legais.
Tapejara-Pr, 30 de agosto de 2018.
Ramiro Cândido de Souza Junior
Diretor SAMAE
NILTON ALEXANDRE M. RODRIGUES
Sócio
JOABE IMOBILIÁRIA LTDA
TESTEMUNHAS:
1-___________________________________
Nome
CPF_______-________-_______-______
2- ______________________________________
Nome _______________________________________
CPF_______-________-_______-______
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 041/2018
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPEJARA, Estado do Paraná,
inscrita no CNPJ/MF Nº 80.907.835/0001-69.
CONTRATADA: JOABE IMOBILIÁRIA LTDA.
CNPJ 16.480.081/0001-04.
MODALIDADE: Tomada de Preço nº 001/2018.
OBJETO: Aditivo de Aumento de Metafísica de 22,98% (vinte e dois vírgula noventa e oito por cento), do contrato
Administrativo nº 041/2018.
VALOR: R$ 5.080,67 (cinco mil oitenta reais e sessenta e sete centavos)
FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE/PR
Tapejara/Pr, 30 de agosto de 2018.
RAMIRO CANDIDO DE SOUZA JUNIOR
DIRETOR

Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CMDCA

Terra Roxa – Paraná
RESOLUÇÃO N° 006/2018
Súmula: Aprova alterações no PLANO DE AÇÃO da Deliberação nº 062/2016 DO CEDCA-PR.
Considerando a importância do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, realizado em grupos,
organizado para ofertar atividades socioassistenciais, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários,
de acordo com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias realizado pelo Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social,
fortalecer os vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária;
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições que lhe confere a Lei Municipal n.º 107/95, e considerando a deliberação da plenária realizada em reunião
extraordinária em data de 28 de agosto de 2018, sob a ata 257/2018;
RESOLVE:
Artigo 1º- Aprovar e deliberar pelo parecer favorável as alterações do PLANO DE AÇÃO da DELIBERAÇÃO Nº
062/2016 do CEDCA-PR - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, para crianças e adolescentes
com idade entre 6 a 17 anos.
Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Terra Roxa, 28 de agosto de 2018.
Luzia Gonçalves da Cruz Henrique
Vice-presidente do CMDCA

MUNICÍPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANÁ
1ª ERRATA DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2018
O MUNICÍPIO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, torna público, aos interessados que foram feitas as seguintes
alterações no presente Edital.
Onde se lê:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1.
OBJETO: Registro de Preços e contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Alimento
nutricionalmente completo para alimentação enteral e leite especial infantil que será destinado à Secretaria Municipal
de Saúde do Município de Pérola, Estado do Paraná, conforme especificações e quantitativos abaixo;
Leia-se:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresas para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis, destinados ao “Projeto Crescer”, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de
Assistência Social do Município de Pérola, Estado do Paraná.
Tendo em vista que as alterações do presente edital não afetam na formulação das propostas, ficam mantidas as
demais condições editalícias.
Pérola/PR, 30 de Agosto de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito.

MUNICÍPIO DE PÉROLA

Conselho Municipal da Assistência Social de Terra Roxa

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 236/2018
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão
Presencial nº 49/2018, dando outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de apoio sobre propostas apresentadas ao
Pregão Presencial nº 49/2018, que tem por objeto o Registro de Preços, para contratação de empresa para prestação
de serviços de monitoramento, manutenção, pronto atendimento tático e instalação de sistema de alarme, instalação
de sistema de câmeras e manutenção em diversos prédios públicos do Município de Pérola, Estado do Paraná, tendo
sido declarada vencedora a empresa abaixo especificada, nos termos da ata anexada no referido processo:
FORNECEDOR
VALOR TOTAL R$
INVIOLAVEL PALOTINA LTDA - ME
256.680,00
Art. 2º. Fica autorizado o Departamento de Compras e Licitação a formalizar o devido contrato nos termos do artigo 54
e seguintes da Lei 8.666/93, e suas alterações.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pérola/PR, 30 de agosto de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito.

MUNICÍPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná
ATO DA MESA Nº 044/2018
AUTORIZA VIAGEM E CONCEDE DIÁRIAS
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
constantes da Resolução nº 001/2013 e, a solicitação formulada pelo Vereador, José Cinésio
R E S O L V E:
Art. 1º Fica o Vereador, JOSÉ CINÉSIO, autorizado a viajar a cidade de Curitiba/PR nos dias 29, 30 e 31 de Agosto de
2018, para tratar de assuntos de interesse do município na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e Secretaria
de Esportes, conforme formulário de solicitação de diárias, cabendo-lhe o pagamento antecipado de 03 (três) diárias,
nos termos dos artigos 1º e 3º, inciso II, da Resolução nº 01/2013.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, 28 de agosto de 2018.
JOSÉ CINÉSIO
Presidente
JOÃO ROBERTO BATISTA
Primeiro Secretário

RESOLUÇÃO N° 008/2018
Súmula: Aprova alterações no PLANO DE AÇÃO da Deliberação nº 062/2016 DO CEDCA-PR.
Considerando a importância do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, realizado em grupos,
organizado para ofertar atividades socioassistenciais, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários,
de acordo com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias realizado pelo Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social,
fortalecer os vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária;
O Conselho Municipal da Assistência Social de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe
confere a Lei Municipal n.º 107/95, e considerando a deliberação da plenária realizada em reunião ordinária em data
de 28 de agosto de 2018, sob a ata 26/2018;
RESOLVE:
Artigo 1º- Aprovar e deliberar pelo parecer favorável as alterações do PLANO DE AÇÃO da DELIBERAÇÃO Nº
062/2016 do CEDCA-PR - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, para crianças e adolescentes
com idade entre 6 a 17 anos.
Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Terra Roxa, 28 de agosto de 2018.
Edinéia Maria Zanelli Garcia
Presidente do CMAS

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo
Contrato de Prestação de Serviços nº 80/2018.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais nº CTR 0044563/2018
Proposta Comercial nº CRM 41525/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo da vigência do presente contrato, estabelecido na Cláusula Sexta,
com término previsto para 31 de outubro de 2018, em conformidade com o artigo nº 57, § 1º, II da Lei 8.666/93 e
suas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Fundamentação: Dispensa por Justificativa nº 27/2018.
Data de Assinatura: 09/08/2018.
JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.

MUNICÍPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 145/2015.
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: RUFFO ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA-ME.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente instrumento, estabelecida na cláusula quarta
com término previsto para o dia 25 de Junho de 2019, conforme parecer jurídico.
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Fundamentação: Tomada de Preços nº 08/2015.
Data da Assinatura: 30/08/2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito.

Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL DE tuneiras do oeste

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2018
O Pregoeiro do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, COMUNICA a todos
os interessados que retificou o Edital do PRESENCIAL Nº 050/2018, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE PNEUS
PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE,
no tocante a composição do LOTE 001, especificamente com relação a descrição do item 15, sendo que com esta
retificação, o Edital passa a constar da seguinte maneira:
Item
Descrição anterior
Descrição atual (Edital retificado)
15
PNEU 175/70 R13 RADIAL
PNEU 175/70 R14 RADIAL
Por apresentar motivo que possa obstar ou prejudicar a formulação das propostas, comprometendo a eficiência da
contratação e a lisura deste certame, especialmente por tratar-se da 2ª retificação no Edital, com fundamento no art.
21, § 4º da Lei nº 8.666/93, com esta retificação fica prorrogada a data designada da Sessão de Abertura para o dia
14/09/2018, às 8h00, no mesmo local descrito no Edital.
A cópia do Edital retificado e maiores informações poderão ser requeridas no Paço Municipal, situado na Rua Santa
Catarina, 409 – Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste, pelo telefone (44)3653-1301, através do acesso ao
link do Portal da Transparência no site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email licita.tuneiras@gmail.com.
Tuneiras do Oeste, 30 de agosto de 2018.
José Vinícius Cuareli Alécio
Pregoeiro

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br
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Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná
Portaria nº 220/2018
HOMOLOGA e ADJUDICA as Licitações Pregão Presencial nº 10/2018 – CIUENP; 11/2018 – CIUENP
e 12/2018 – CIUENP.
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná CIUENP, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão Especial de Licitação sobre propostas
apresentadas na Licitação: a) Pregão Presencial nº 10/2018 – CIUENP, que trata da contratação de
empresa especializada na área de Telecomunicações para prestar assistência técnica, manutenção
preventiva e corretiva nos softwares e equipamentos de informática propostos, para o CIUENP, durante
o período de 12 meses, incluindo a manutenção periódica; b) Pregão Presencial nº 11/2018 – CIUENP,
que trata da contratação de empresa especializada na execução de serviços e fornecimento de
materiais, para implantação de telefonia IP, Firewall, VPN, implantação de rede estruturada e CFTV, em
estrita conformidade com o estabelecido neste Edital, para as Bases Descentralizadas situadas nos
Municípios de Icaraíma e Cafezal do Sul, ambas no Estado do Paraná; c) Pregão Presencial nº
12/2018 – CIUENP, que trata da implantação de registro de preços para contratação de empresa que
realize Serviços de Esterilização pelo período de 12 (doze) meses, para atender necessidade do
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná, tendo sido declaradas
vencedoras as empresas:
a) Pregão Presencial nº 10/2018 – CIUENP – IPCOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
TELEFONIA LTDA – ME, com lance final no valor de R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil
reais), com forma de pagamento e prestação de serviços de acordo com o fixado em Edital;
b) Pregão Presencial nº 11/2018 – CIUENP – IPCOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
TELEFONIA LTDA – ME, com lance final no valor de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), com forma
de pagamento e prestação de serviços de acordo com o fixado em Edital;
c) Pregão Presencial nº 12/2018 – CIUENP – quadros abaixo, com forma de pagamento e prestação de
serviços de acordo com o fixado em Edital.
Lote 01 - Regional de Umuarama:
Proponente

Proposta

G & S ESTERILIZAÇÃO DE 13.829,64

Marca

Situação

DIVERSOS

Lance

PRODUTOS PARA SAÚDE

Observação
Válido

Final / Vencedor

LTDA EPP

Lote 02 - Regional de Cianorte:
Proponente

Proposta

G & S ESTERILIZAÇÃO DE 13.829,64

Marca

Situação

DIVERSOS

Lance

PRODUTOS PARA SAÚDE

Observação
Válido

Final / Vencedor

LTDA EPP
Lote 03 - Regional de Campo Mourão:
Proponente

Proposta

G & S ESTERILIZAÇÃO DE 13.829,64

Marca

Situação

DIVERSOS

Lance

PRODUTOS PARA SAÚDE

Observação
Válido

Final / Vencedor

LTDA EPP
Art. 2º- Fica adjudicado em favor dos licitantes vencedores os objetos dos certames licitatórios.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama/PR, 30 de agosto de 2.018.

ALMIR DE ALMEIDA
Presidente do CIUENP

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

PORTARIA Nº 218/2018

Nomeia o Sr. CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DO
NASCIMENTO

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do
Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal
nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de
Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE:
Art.

1º.

NOMEAR

o

Sr.

CARLOS

VINICIUS

OLIVEIRA

DO

NASCIMENTO, portador da Cédula de Identidade nº 9.622.304-8 SSP PR, inscrito no CPF sob nº
055.649.149-10, aprovado em Teste Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 001/2018, para ocupar o
cargo de provimento por prazo determinado, de TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA - 36
horas semanais, pelo regime CLT, na base descentralizada em Rondon – PR, a contar o efetivo exercício
a contar de 01 de Setembro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da
data de efetivo exercício.
Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Umuarama-PR, 29 de Agosto de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP

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

PORTARIA Nº 219/2018
Conceder Adicional de Insalubridade ao funcionário
CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DO NASCIMENTO

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do
Noroeste do Paraná CIUENP, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao funcionário CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DO NASCIMENTO,
portador da Cédula de Identidade R.G. nº 9.622.304-8 SESP-PR, inscrito no CPF sob nº 055.649.149-10,
admitido para o emprego público de provimento por prazo determinado de TÉCNICO DE
ENFERMAGEM SOCORRISTA – 36 horas semanais, pelo regime CLT, com lotação na base
descentralizada em Rondon - PR, ADICIONAL INSALUBRIDADE no percentual de 20% (vinte por
cento) sobre o salário mínimo vigente, em consonância com as disposições do artigo 192 da CLT –
Consolidação das Leis do Trabalho, a contar de 01 de Setembro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Umuarama - PR, 29 de Agosto de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
CNPJ 7 6 . 2 4 7 . 3 4 5 / 0 0 0 1 – 0 6
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 - FONES (044) 3677-1222
CEP 87430-000

- TAPEJARA - PARANÁ

LEI COMPLEMENTAR Nº 079, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.
(Autoria: Chefe do Poder Executivo)

Extingue cargos e respectivas vagas; declara cargos em
extinção e extingue suas vagas disponíveis, constantes do
Anexo III - Grupo Operacional - de que trata a Lei
Complementar nº 42, de 26 de março de 2012.

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

CoNsELho MUNICIPAL
DE
AssIsTENCIA
soCIAL – CoMAsTo
ENDEREÇO

RUA PARANÁ N.º 327-B – CENTRO – FONE: (44) 3653-1222 – RAMAL: 21
MUNICÍPIO
CEP: 87450-000 - TUNEIRAS DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ
RESOLUÇÃO N.º 008/2018 – CMAS
SÚMULA:- DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO DO PLANO DE AÇÃO TERMO
DE ADESÃO INCENTIVO BENEFÍCIOS EVENTUAIS – DE TUNEIRAS DO OESTE
– PARANÁ.
DELIBERAÇÃO N.º 65/2017-CEAS - PR
O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social / CMAS, do município de
Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, instituído pela Lei Municipal de n.º 078/2014,
que dispõe sobre a criação – estruturação – reformulação e funcionamento deste
COMASTO, no uso de suas atribuições estabelecidas na referida “LEI” e no
Regimento Interno desta Instância de Controle Social - ICS / COMASTO; e
Considerando a deliberação por maioria dos membros presentes na Assembléia
Extraordinária, realizada no dia 30 de Agosto de 2018, às 10h00mn, na Secretaria
Executiva, sito à Rua Paraná, n.º 327-B, Centro – Sala 07, conforme a Ata de n.º
008/2018, desta Instancia Deliberativa.
Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social n°212, de 19 de
outubro de 2006, a qual propõe critérios orientadores para regulamentação da provisão
de Benefícios Eventuais no âmbito da Política Nacional de Assistência Social;
Considerando a Lei Estadual n.º 17.544 de 17 de abril de 2013 e o Decreto n.º 8.543
de 17 de julho de 2013, que dispõe sobre a transferência automática dos recursos do
Fundo Estadual da Assistência Social para os Fundos Municipais, em atendimento a
Lei Federal n.º 8742/93; e
Considerando a Deliberação nº 45/2013 do Conselho Estadual de Assistência Social
que aprovou a Regulamentação e o Co-financimento Estadual de Benefícios Eventuais;
Considerando a Deliberação de n.º 65/2017 do Conselho Estadual de Assistência
Social/CEAS, que trata do “Incentivo Benefícios Eventuais”.
RESOLVE:
Art. 1.º - Aprovar o novo Plano de Ação referente ao Atendimento conforme o
estabelecido na Deliberação N° 065/2017 - Incentivo Benefício Eventual, apresentado
pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, deste município
de Tuneiras do Oeste - PR, para atender famílias em situação de vulnerabilidade
social, conforme o previsto no referido Plano.
Art. 2.º - Atender oito (08) Gestantes com o Incentivo Benefício Eventual, apresentado
a este Colegiado/CMAS, que prevê o repasse de recursos financeiros do FEAS
(Fundo Estadual de Assistência Social), para o atendimento de Famílias que se
encontram em situação de Vulnerabilidade temporária, com Benefício Eventual na
Modalidade Auxílio Natalidade.
Art. 3.º - O município de Tuneiras do Oeste – PR, através da gestão do FMAS e
das legislações pertinentes a efetuação de gastos públicos, deverá cumprir com o
estabelecido na Deliberação 065/2017 - CEAS, que irá utilizar os Recursos Financeiros
citados nas despesas de Custeio, em cumprimento ao preconizado na Deliberação n.º
65/2017 – CEAS, considerando o período doze (12) meses estabelecidos no Plano de
Ação, compreendendo os meses de agosto/2018 a agosto/2019.
Art. 4.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE – PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Tuneiras do Oeste, 30 de agosto de 2018.
Manoel Carlos Messias
Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE xAMbRê

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2018-PMX
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL– ME/EPP/MEI
O MUNICIPIO DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar
em sua sede, sita na Avenida Roque Gonzales, 480, LICITAÇÃO na modalidade
de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, para aquisição /contratação/ prestação de
serviços do abaixo discriminado:
OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de material de expediente,
aparelhos eletrônicos, e material gráfico para serem utilizados na Secretaria
Municipal de Administração do Município de Xambrê, do Estado do Paraná, conforme
especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM
DATA DA ABERTURA: 18/08/2018 – HORÁRIO: 09:00 HORAS
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº10520/02, Lei Federal nº 8666/93, Lei
Estadual nº15.608/2007, Lei Complementar Federal nº123/2006 e o Decreto
Municipal nº 005/2006.
INFORMAÇÕES: INFORMAÇÕES: O inteiro teor do Edital e seus respectivos
adendos e anexos, poderá ser examinado no endereço indicado, no horário comercial
e poderá ser fornecido pessoalmente junto com a solicitação da empresa. Informações
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à ao Pregoeiro
e Equipe de Apoio no endereço mencionado ou pelo fone: 44- 36321557, de Segunda
à Sexta-feira, das 8h às 11h 30min e das 13h30min às 17hs
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, PR, 29 de agosto de 2018
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
EDEVALDO DELAI
Prefeito Municipal
Pregoeiro

a) Processo Nrº
b) Licitação Nrº
c) Modalidade
d) Data Homologação
e) Objeto Homologado

:
:
:
:
:

6/2018
3/2018
Pregão:
30/08/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL E GASOLINA)
PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DO CONSÓRCIO
INTERMUNCIPAL
PARA
CONSERVAÇÃO
DO
REMANESCENTE DO RIO PARANÁ E ÁREAS DE
INFLUÊNCIA - CORIPA

04.123.0001.2.001. - SECRETARIA EXECUTIVA
04.123.0001.2.002. - ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
04.123.0007.2.003. - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
04.123.0007.2.004. - ESTUDOS, MONITORAMENTO E PESQUISA
04.123.0007.2.005. - GESTÃO E MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
04.123.0007.2.006. - PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
04.123.0007.2.008. - LINCENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE xAMbRê

Art. 1º Ficam declarados extintos os seguintes cargos e respectivas vagas, constantes do
Anexo III - Grupo Ocupacional Operacional - criados pela Lei Complementar nº 42, de 2012:
CARGO

VAGAS

GARI
PEDREIRO E CARPINTEIRO

30
10

VAGAS
OCUPADAS
0
0

VAGAS
DISPONÍVEIS
30
10

CARGA
HORÁRIA
40 h
40 h

Art. 2° Ficam extintas as vagas disponíveis do Anexo III - Grupo Operacional - criadas pela
Lei Complementar nº 42, de 2012:
CARGO

VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (M)
COLETOR DE LIXO
MERENDEIRA
OPERADOR DE MÁQUINAS
VIGIA
ZELADORA

80
20
8
12
20
80

VAGAS
OCUPADAS
53
9
7
5
2
58

VAGAS
DISPONÍVEIS
27
11
1
7
18
22

CARGA
HORÁRIA
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h

Art. 3° Os cargos e vagas remanescentes, descritos na tabela do art. 2° da presente Lei
Complementar, são declarados em extinção.
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

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

Tapejara, em 29 de agosto de 2018.

Fornecedor: AZMSJ Comercio de Combustiveis e Lubrificantes LTDA
CNPJ/CPF: 15.509.249/0001-02
Item
1
2

Descrição
GASOLINA COMUM
ETANOL

Marca

Quant.
5.000,00
3.000,00

Valor Unit.
R$ 4,4500
R$ 2,7000

Valor. Total
R$ 22.250,0000
R$ 8.100,0000

RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA KOIKE

Valor Total Homologado - R$ 30.350,00
São Jorge do Patrocinio, 30 de agosto de 2018.
______________________________________
JOSÉ CARLOS BARALDI
PRESIDENTE

ESTADO DO PARANÁ
RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Inexigibilidade de Chamamento Público nº004/2018
Xambrê, PR, 30 de agosto de 2018.
Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no art. 32, §1º, da Lei
Federal nº 13019/14, e, tendo em vista que não houve nenhuma impugnação o
presente processo foi submetido a exame e aprovação da Assessoria Jurídica, que
emitiu parecer favorável, RATIFICO a realização do termo de colaboração com a:
ASSOCIAÇÃO PROJETO SEM NOME DE XAMBRÊ, CNPJ: 20.123.640/0001-04
com Inexigibilidade de chamamento público nº.004/2018, objetivando o atendimento
de cunho educacional e assistencial de ação continuada voltado exclusivamente
para proteção das crianças e dos adolescentes e na preservação de vínculos
familiares, a serem realizadas nas dependências da entidade, com o fornecimento de
equipamentos, recursos humanos, materiais e insumos necessários a sua realização,
tudo em conformidade com os objetivos estatutários da associação e do Plano de
Trabalho, parte integrante do presente instrumento, com fundamento no artigo 31,
caput , da Lei nº13.019/14, e Decreto 20/2017.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, Faço saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

ESTADO DO PARANÁ
LEI COMPLEMENTAR Nº 078, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.
Acrescenta parágrafo único ao art. 26, da Lei Complementar nº 042, de 26 de março
de 2012.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU
PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:
Art. 1o Fica acrescido o parágrafo único ao art. 26, da Lei Complementar nº 042, de
26 de março de 2012 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores
Públicos Municipais.
“Art. 26 .........................................................................................................................
Parágrafo único. Perderá o direito a cesta básica o servidor público que contar no
referido mês de competência com uma falta sem justificativa e acima de três faltas
justificadas por qualquer motivo, salvo nos casos de afastamento dos incisos I, II,
III, IV, VIII, do art. 79 e incisos do art. 109, da Lei 755, de 09, de dezembro de 1998.
Art. 2o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 29 de agosto de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 269 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.
Dispõe sobre a substituição de membros do Conselho Municipal de Saúde,
nomeado pela Portaria 391/2017, do Município de Tapejara, Estado do
Paraná.
Rodrigo de Oliveira Souza Koike, Prefeito Municipal de Tapejara, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 71, inciso VI
da Lei Orgânica do Município de Tapejara,
RESOLVE:
Art.1º - Nomear a Conselheira abaixo relacionados, para compor o Conselho
Municipal de Saúde do Município de Tapejara, Estado do Paraná, em
substituição a Conselheira : MARIA ANGELICA SIRENA KOIKE SOUZA .
ORGÃO GOVERNAMENTAL: 1 REPRESENTAÇÃO
TITULAR: ANA CLAUDIA FREDIANI
SUPLENTE: MARLI APARECIDA DE PAULA
Art. 2º - Os demais membros nomeados pela Portaria 391/2017 de 30 de
agosto de 2017, permanecem inalterados.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, 30 de agosto de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
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Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA N.º 280/2018
SÚMULA: Concede GTIDE ao servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e com base na
Lei Complementar nº. 080/2017,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder de acordo com o artigo 49 da Lei Complementar nº 080/2017 de 13 de julho de 2017, ao servidor
VERÍSSIMO ORLANDI GONÇALVES, portador da carteira de identidade RG: 6.008.377-0, ocupante do cargo Efetivo
de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (GTIDE), no percentual
de 60% (sessenta) por cento, sobre o vencimento de seu cargo de origem, a partir de 01 de setembro de 2018.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 (trinta) dias do mês de
agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA N.º 265/2018
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 ANA PAULA COLOMBO PEREIRA, portadora da CI/RG nº. 13.037.034-9 SSP/
PR, 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 02/04/2017 à 01/04/2018, com fruição
em 03/09/2018 a 02/10/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 266/2018
SÚMULA: Concede Férias ao Servidor Público.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - Conceder férias ao servidor, CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA, portador da Carteira de Identidade RG n.º
6.735.057-0, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de ENFERMEIRO, lotado na SECRETARIA DE SAÚDE, com o
período de aquisição de 01/11/2014 à 31/10/2015, com fruição em 03/09/2018 à 02/10/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 267/2018
SÚMULA: Concede Férias ao Servidor Público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - Conceder férias ao servidor, DARCI ESTEVAM DE CAMARGO, portador da Cédula de Identidade RG
nº. 7.851.682-8, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de SERVENTE DE OBRAS, lotado na SECRETARIA
DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS, com o período de aquisição de 07/07/2017 à
06/07/2018, com fruição em 03/09/2018 à 02/10/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 268/2018
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, EDILSO MARTINS DE MELO, portador da Cédula de Identidade RG nº.
7.721.668-5, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA, lotado na
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, com o período de aquisição de 01/04/2015 à 08/12/2017,
com fruição em 03/09/2018 a 02/10/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 269/2018
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 ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO, portadora da CI/RG nº. 8.690.491-8 SSP/PR,
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, lotada na SECRETARIA
DE SAÚDE, com o período de aquisição de 02/04/2016 à 01/04/2017, com fruição em 03/09/2018 a 02/10/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 270/2018
SÚMULA: Concede Férias ao Servidor Público.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - Conceder férias ao servidor, FLORIANO VIANA, portador da Carteira de Identidade RG n.º 5.066.873-8,
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de GARI, lotado na SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO
E SERVIÇOS PÚBLICOS, com o período de aquisição de 01/04/2016 à 31/03/2016, com fruição em 03/09/2018 à
02/10/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 271/2018
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, IVAN GOMES DE ALENCAR, portadora da CI/RG nº. SSP/PR 653.333,
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de ZELADORA, lotada na SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE,
ECOLOGIA, SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA AGRÁRIA, com o período de aquisição de 01/01/2016 à 31/12/2016,
com fruição em 03/09/2018 à 02/10/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 272/2018
SÚMULA: Concede Férias ao Servidor Público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - Conceder férias ao servidor, JOÃO BATISTA XAVIER DA SILVA, portador da Carteira de Identidade RG
nº 9.623.541-0, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de VIGILANTE, lotado na SECRETARIA DE OBRAS,
PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS com o período de aquisição de 02/03/2017 à 01/03/2018, com
fruição em 03/09/2018 à 02/10/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 273/2018
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, LUCINETE DE LIMA PEIXOTO, portadora da CI/RG nº. SSP/PR 7.148.723-7,
ocupante do cargo de Provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, com o período de aquisição de 04/02/2016 à 03/02/2017, com
fruição em 03/09/2018 à 02/10/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 274/2018
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 MARILDA ROSA DO NASCIMENTO DA SILVA, portadora da CI/RG nº. 8.335.2744 SSP/PR, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de SECRETÁRIA, lotada no GABINETE DO PREFEITO, com o
período de aquisição de 02/04/2014 à 01/04/2015, com fruição em 03/09/2018 a 02/10/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 275/2018
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, PAULO PEREIRA DE ALENCAR, portador da Cédula de Identidade RG
nº. 088.534, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de VIGILANTE, lotado na SECRETARIA DE OBRAS
PLANEJAMENTO URBANO, E SERVIÇOS PÚBLICOS, com o período de aquisição de 01/04/2017 à 31/03/2018,
com fruição em 03/09/2018 a 02/10/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 276/2018
SÚMULA: Concede Férias ao Servidor Público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - Conceder férias ao servidor, VALDECIR ALVES DE LIMA, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.395.8941, ocupante do cargo de Provimento efetivo de FISCAL FAZENDÁRIO, lotado na SECRETARIA DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO com o período de aquisição de 12/11/2016 à 11/11/2017, com fruição em 03/09/2018 à 02/10/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 277/2018
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 WELITA GONÇALVES RODRIGUES DA SILVA, portadora da CI/RG nº. 9.691.3982 SSP/PR, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de SECRETÁRIA, lotada na SECRETARIA DE PROMOÇÃO
SOCIAL, com o período de aquisição de 01/04/2016 à 31/03/2017, com fruição em 03/09/2018 a 02/10/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 278/2018
SÚMULA: Concede Férias ao Servidor Público.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - Conceder férias ao servidor, WESLEY RAFAEL FELIPE, portador da Carteira de Identidade RG n.º
10.355.205-2, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, lotado na SECRETARIA
DE SAÚDE, com o período de aquisição de 03/05/2014 à 02/05/2015, com fruição em 03/09/2018 à 02/10/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 279/2018
SÚMULA: Concede GTIDE ao servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e com base na
Lei Complementar nº. 080/2017,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder de acordo com o artigo 49 da Lei Complementar nº 080/2017 de 13 de julho de 2017, a servidora
WELLYNGTON PEREIRA DE OLIVEIRA , portador da carteira de identidade RG: 8.038.153-0, ocupante do cargo
Efetivo de SECRETÁRIO, Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (GTIDE), no percentual de 60%
(sessenta) por cento, sobre o vencimento de seu cargo de origem, a partir de 01 de setembro de 2018.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 (trinta) dias do mês de
agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2018.
EXCLUSIVO PARA ME, EPP E EQUIPARADAS
O MUNICÍPIO de Alto Piquiri, torna público que às 09:00 horas do dia 14 de
setembro de 2018, na sala de licitação, Rua Santos Dumont, 341, Centro, Alto
Piquiri, Paraná, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:
OBJETO

QUANTIDADE

VALOR
TOTAL R$

PRAZO
(DIAS)

VASSOURA

01

24.840,00

60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão
ser solicitados junto ao Pregoeiro Luiz Aparecido Rabelo Junior em Alto
Piquiri, Paraná, Brasil - Telefone: (044) 3656 - 8000 - E-mail
licitacao@altopiquiri.pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do
Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no
seguinte endereço Rua Santos Dumont, 341, Centro, Alto Piquiri/PR, das
07:30 às 17:00 horas.
Alto Piquiri, 29 de agosto de 2018.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeio Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

ESTADO DO PARANÁ

HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 422/2018
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, da Inexigibilidade nº 04/2018, dando outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL INTERINA DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Portaria nº 751/2018 de
27/07/2018, publicado em 28/07/2018, sobre o Processo de Licitação nº 366/2018, que tem por objeto a Contratação
de empresa prestar serviços de internação de até 08 (oito) internos a serem encaminhados pelo município conforme
Programa de recuperação física, psíquica e moral de pacientes com dependência química sem condições financeira,
por um período de 24 (vinte e quatro) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde - Divisão Fundo
Municipal de Saúde.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada.
PROPONENTE:
VALOR TOTAL
VALOR POR EXTENSO
CASA DE RECUPERAÇÃO PROJETO RESTAURAÇÃO
R$: 166.464,00
Cento e sessenta e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, quarta-feira, 29 de agosto de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL INTERINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE cafezal do sul

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO N° 192/2018, DE 30 DE AGOSTO DE 2018
SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO CORRENTE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orçamentária nº 860/2017, de 26 de dezembro de 2017,
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar para o exercício de 2018, no valor de R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais), para atendimento das seguintes dotações orçamentárias:
Programática Fonte
Descrição
Valor
05.001.10.301.1500.2.022.4.4.90.52.00.00
495
MATERIAL PERMANENTE
120.000,00
TOTAL
120.000,00
Art. 2º - Para cobertura dos créditos adicionais do artigo anterior serão utilizados recursos do excesso pela tendência
de arrecadação para as fontes:
Fonte
Descrição
Valor
495
RECURSOS ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
120.000,00
TOTAL
120.000,00
Art. 3º - A alteração orçamentária acima ocasionará em modificações no cronograma de desembolso mensal,
programação financeira da receita e anexos da LDO e PPA vigentes.
Art. 4º - 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 30 dias do mês de agosto de 2018.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE cafezal do sul

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO N° 191/2018, DE 30 DE AGOSTO DE 2018
SÚMULA: ADJUDICA E HOMOLOGA O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2018 – PREGÃO Nº
37/2018.
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 003/2018, de 02 de janeiro de 2018,
DECRETA:
Art. 1º - Fica Adjudicado em favor da empresa: POSTO CAFEZAL DO SUL LTDA, o resultado do Processo Licitatório
nº 74/2018 – Pregão nº 37/2018.
Art. 2º - Fica Homologado em favor da empresa: POSTO CAFEZAL DO SUL LTDA, vencedora dos itens: 01, 02, 03 e
04, perfazendo um montante de R$ 1.624.180,00 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil e cento e oitenta reais), o
resultado do Processo Licitatório nº 74/2018 – Pregão nº 37/2018, que tem como objeto a aquisição de combustível para
atender todos os departamentos do município, para atendimento à demanda da Prefeitura Municipal 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 30 dias do mês de agosto de 2018.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE cafezal do sul

ESTADO DO PARANÁ
TERMO ADITIVO Nº. 03 ao CONTRATO
Nº. 64/2016, celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Cafezal do Sul e a empresa: SOTRAM – CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM 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 SOTRAM – CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA com sede a Avenida Thomaz
Zeballos,1527,Cep: 85980-000 Guaíra - PR -. CNPJ: 67.156.943/0002-60 , 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 a Sra. MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA brasileira, casada,
empresária, residente e domiciliado a Rua Rui Barbosa,1538, Apartamento 41, Centro, CEP: 85980-000, na cidade de
Guaíra - PR portadora do RG n.º 16.520.909/SSP/SP e CPF. 829.589.049-20
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 33/2016,
Tomada de Preço 06/2016.
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 VIGÉSIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA do
Contrato - passando a ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO”
- Fica prorrogado por mais doze meses o respectivo contrato a partir de 10 de Agosto de 2018 ate 10 de Agosto de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 – O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua 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, 08 de Agosto de 2018
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal – Contratante
SOTRAM – CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA
Testemunhas:
CLODOALDO TAKAITI AMORIM
GLICÉRIO DIAS DE ARAÚJO
CPF: 562.792.321-53
CPF: 395.665.289-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE cafezal do sul

ESTADO DO PARANÁ
TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 07 ao CONTRATO Nº. 12/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul e a
empresa: INCORPORADORA E CONSTRUTORA ANDAIME LTDA – ME
I – CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede a Av. Ítalo Orcelli, 664, inscrita no CGC/MF sob o n.º 95.640.652/0001-05, doravante denominada
CONTRATANTE e a empresa: INCORPORADORA E CONSTRUTORA ANDAIME LTDA - ME com sede a Rua Goiás,
CNPJ: 15.304.359/0001-20, na cidade de Marechal Candido Rondon – 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 Sr. RAFAEL SIQUEIRA brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado
Marechal Candido Rondon – PR, Rua Amir Della Vecchia, 1181, portador do RG n.º 9.074.679-0 SSP/PR e CPF.
072.610789-13.
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 08/2015
Tomada de Preço 03/2015.
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 Vigésima terceira – Da Vigência, passando a ter
a seguinte redação: em virtude no atraso dos repasses feito pelo Ministério da Educação, não foi possível concluir a
obra, sendo assim o prazo se estende como segue:
”CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA”
O prazo da vigência se estende por mais 90 dias, sendo de 25 de julho a 25 de Outubro de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 – O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua 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, 23 de Julho de 2018.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal – Contratante
INCORPORADORA E CONSTRUTORA ANDAIME LTDA - ME
RAFAEL SIQUEIRA
Testemunhas:
CLODOALDO TAKAITI AMORIM
GLICÉRIO DIAS DE ARAÚJO
CPF: 562.792.321-53
CPF: 395.665.289-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE cidade gaúcha

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO N.º 095/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR
CONTRATADA: GOVFACILBRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA
O presente contrato obedece aos termos do Processo de Licitação n.º 063/2018, realizado na modalidade Processo
de Dispensa por Limite n.º 006/2018.
DO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato a contratação de serviços de um aplicativo de acompanhamento
de obrigações estaduais e federais através de demonstrativos de índices da saúde, educação, FUNDEB e folha de
pagamento e indicadores gerenciais nas áreas da educação, saúde, investimento, dívidas e receitas, destinado a
facilitar o controle da Gestão Pública - Município de Cidade Gaúcha - PR, em conformidade com as especificações
constantes na proposta da contratada.
DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até dia
17 de Agosto de 2019.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) a
serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos.
Cidade Gaúcha - PR, em 17 de Agosto de 2018.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal
Contratante
ISMAEL DURÃES DA COSTA
Representante legal
Contratado
Testemunhas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE cidade gaúcha

ESTADO DO PARANÁ
RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Ratifico o ato que declarou a licitação inexigível, com fundamento no art. 25, inciso I, para a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRIGAÇÕES
ESTADUAIS E FEDERAIS ATRAVÉS DE DEMONSTRATIVOS DE INDICES DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, FUNDEB E
FOLHA DE PAGAMENTO E INDICADORES GERENCIAIS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, INVESTIMENTO,
DÍVIDAS E RECEITAS, DESTINADO A FACILITAR O CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA - MUNICIPIO DE CIDADE
GAÚCHA - PR, no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) para um período de 12 (doze) meses, em favor de:
1. GOVFACILBRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 10.831.174/0001-50, sediada na Rua
José Teixeira D’ávila, n.º 3797, Sala 02 Edif. Palladium, Zona 1, na cidade de Umuarama - PR.
Face ao disposto no art. 26 da Lei n.º 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.
Município de Cidade Gaúcha - PR, 17 de Agosto de 2018.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal
Publique -se

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, a Comissão Pró-Fundação do sindicato dos empregados em empresas de asseio e conservação de
Umuarama/PR, convoca todos os empregados em empresas de asseio e conservação e em empresas de limpeza pública
de Amaporã, Ângulo, Arapuã, Araruna, Astorga, Atalaia, Barbosa Ferraz, Bom Sucesso, Borrazópolis, Cafeara, Cafezal do Sul,
Cambira, Campo Mourão, Centenário do Sul, Cianorte, Cidade Gaúcha, Colorado, Corumbataí do Sul, Cruzeiro do Oeste,
Cruzeiro do Sul, Cruzmaltina, Diamante do Norte, Douradina, Doutor Camargo, Engenheiro Beltrão, Esperança Nova, Espigão ,
Alto do Iguaçu, Farol, Fênix, Floraí, Floresta, Flórida, Godoy Moreira, Guairacá, Guaporema, Guaraci, Icaraíma, Iguaraçu, Inajá,
Indianópolis, Iporã, Itaguajé, Itambé, Itaúna do Sul, Ivaté, Ivatuba, Jaguapitã, Jandaia do Sul, Japurá, Jardim Alegre, Jardim
Olinda, Jussara, Kalore, Lidianópolis, Loanda, Lobato, Lovat, Luiziana, Lunardelli, Lupionópolis, Malu, Mandaguaçu, Mandaguari,
Maria Helena, Marialva, Marilena, Mariluz, Marumbi, Mirador, Moreira Sales, Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças,
Nova Aliança do Ivaí, Nova Esperança, Nova Londrina, Nova Olímpia, Novo Itacolomi, Ourizona, Paiçandu, Paraíso do Norte,
Paranacity, Paranapoema, Paranavaí, Peabiru, Perobal, Pérola, Planaltina do Paraná, Porto Camargo, Porto Planaltina, Porto
Rico, Porto São José, Presidente Castelo Branco, Querência do Norte, Quinta do Sol, Rondon, Sabáudia, Saltinho D´Oeste,
Santa Elisa, Santa Fé, Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Inácio, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá,
São João do Ivaí, São Jorge do Ivaí, São Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, São Pedro do Ivaí, São Pedro do Paraná,
São Tomé, Sarandi, Serra dos Dourados, Sta. Cruz do Monte Castelo, Sto. Antonio do Caiuá, Tamboara, Tapejara, Tapira, Tereza
Breda, Terra Boa, Terra Rica, Tuneiras do Oeste, Umuarama, Uniflor, Vila Alta, Xambrê todos do Estado do Paraná, a participarem
da Assembleia Geral de Fundação do sindicato dos empregados em empresas de asseio e conservação de Umuarama que
será realizada no dia 29 de setembro de 2018, na Igreja Matriz, situada na Avenida José Germano Neto nº 4150, Umuarama
- PR, com inicio, em 1ª Convocação, ás 8 horas e, em 2ª Convocação, as 8.30hs, com qualquer número de presentes, para
discutirem e deliberarem a seguinte ordem do dia: A) Aprovação da Fundação sindicato dos empregados em empresas de asseio
e conservação de Umuarama/PR; B) Leitura, discussão e aprovação do estatuto social da entidade; C) Eleição e posse dos
membros da diretoria e do conselho fiscal da entidade; D) Assuntos Gerais de interesse da categoria. Umuarama, Paraná, 03 de
agosto de 2018. Josué da Silveira, Rua Joana D’Arc nº 4442, Umuarama/PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO piquiri

ESTADO DO PARANÁ
Portaria Nº 152/2018 de 30/08/2018
SÚMULA: Concede férias fracionadas de 20 dias ao servidor abaixo relacionado, nos termos do art.111,§§ 1º e 3º da
Lei nº 455/92 com a redação dada pela Lei nº246/2015.e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
§ 1º Conceder férias regulamentar ao servidor e que abaixo discrimina, como segue:
NOME PERIODO DATA
MARCOS ANTONIO COLIS 2015/2016 01/09/2018 A 20/09/2018
§ 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Alto Piquiri, Quinta-feira, 30 de Agosto de 2018.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

ESTADO DO PARANÁ
Inexigibilidade N.º 04/2018
A Divisão de Compras da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do
Oeste, Órgão encarregado do Processo Licitatório desta repartição pública justifica:
O presente Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 04/2018, refere-se à Contratação de empresa
prestar serviços de internação de até 08 (oito) internos a serem encaminhados pelo município conforme
Programa de recuperação física, psíquica e moral de pacientes com dependência química sem condições
financeira, por um período de 24 (vinte e quatro) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde
- Divisão Fundo Municipal de Saúde, foi realizado tendo como base o Art. 25, da Lei 8666/93, tendo em
vista o seguinte:
Inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.
O preço cobrado é compatível com os preços de mercado.
Entende-se, portanto, estar justificada a presente Inexigibilidade de Licitação em concordância com o Art.
25, da Lei nº 8.666/93.
Autorizo a instauração do referido processo como Inexigibilidade de Licitação.
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico a dispensa de licitação, nos termos do presente processo de acordo com a manifestação do Chefe
de Divisão de Compras do Município.
Cruzeiro do Oeste, 28 de agosto de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal Interina

leis@ilustrado.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 351
DE 29 DE AGOSTO DE 2.018
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.
PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 2.169
de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas
de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 02 (duas) diárias, no valor de R$ 330,00 (Trezentos e trinta reais)totalizando o valor de R$ 660,00
(Seiscentos e sessenta reais) ao servidor municipal JOCELINO CESAR DA SILVA, matrícula n° 1761, ocupante do
cargo de Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da Divisão da UBS Hélio Corsini, no seguinte dia, local e finalidade:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
21/08/2018 à 01/09/2018
14:00hrs 14:00hrs Curitiba– Paraná
Conduzir pacientes para tratamento de saúde e Funcionários para Congresso da Saúde.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local
de origem até o destino final.
II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 29 de Agosto de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 352
DE 29 DE AGOSTO DE 2.018
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.
PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 2.169
de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas
de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 01 (uma) diária, no valor de R$- 200,00 (Duzentos reais) ao Servidor Municipal RAFAEL
SEGALA GUIMARÃES, matrícula n° 1760, ocupante do cargo de Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da Divisão
da UBS Hélio Corsini, no seguinte dia, local e finalidade:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
29/08/2018 06:00/19:30h Assis Chateaubriand - 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, 29 de Agosto de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

ESTADO DO PARANÁ
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Inexigível a licitação, com fundamento nos do art. 25, da Lei n. 8.666/93, a favor da empresa CLÍNICA 5 TÉCNICA DE
ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA - ME, para contratação de pessoa jurídica em razão da escolha do fornecedor
ou executante, para a Prestação de serviços de plantonistas de Técnico de enfermagem, para atendimento no PAM Pronto Atendimento Municipal, de segunda a sexta feiras nos períodos diurnos e noturnos e finais de semana diurnos
e noturnos, inclusive feriados, estritamente na conformidade dos padrões técnico-profissionais vigentes, no valor de
R$275.100,00(duzentos e setenta e cinco mil e cem 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, 27 de agosto de 2018.
Fábio da Silva
Presidente da Comissão de Licitação
RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE
Ratifico o ato de inexigível a licitação do senhor Fábio da Silva, Presidente da Comissão de Licitação, que dispensou,
com fundamento no art. 25, a favor da pessoa jurídica CLÍNICA 5 TÉCNICA DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA
- ME, inscrita no C.N.P.J./MF nº. 26.489.295/0001-03, para contratação de pessoa jurídica em razão da escolha do
fornecedor ou executante, para a Prestação de serviços de plantonistas de Técnico de enfermagem, para atendimento
no PAM - Pronto Atendimento Municipal, de segunda a sexta feiras nos períodos diurnos e noturnos e finais de semana
diurnos e noturnos, inclusive feriados, estritamente na conformidade dos padrões técnico-profissionais vigentes, no
valor de R$275.100,00(duzentos e setenta e cinco mil e cem 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, 27 de agosto de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

ESTADO DO PARANÁ
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Inexigível a licitação, com fundamento nos do art. 25, da Lei n. 8.666/93, a favor da empresa DOURADINA SERVIÇOS
DE ENFERMAGEM LTDA - ME, para contratação de pessoa jurídica em razão da escolha do fornecedor ou
executante, para a Prestação de serviços de plantonistas de Enfermagem e Farmacêutico, para atendimento no PAM
- Pronto Atendimento Municipal, de segunda a sexta feiras nos períodos diurnos e noturnos, finais de semana diurnos
e noturnos, inclusive feriados, estritamente na conformidade dos padrões técnico-profissionais vigentes, no valor de
R$640.300,00(seiscentos e quarenta mil e trezentos 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, 27 de agosto de 2018.
Fábio da Silva
Presidente da Comissão de Licitação
RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE
Ratifico o ato de inexigível a licitação do senhor Fábio da Silva, Presidente da Comissão de Licitação, que dispensou,
com fundamento no art. 25, a favor da pessoa jurídica DOURADINA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA - ME, inscrita
no C.N.P.J./MF nº. 26.318.202/0001-70, para contratação de pessoa jurídica em razão da escolha do fornecedor ou
executante, para a Prestação de serviços de plantonistas de Enfermagem e Farmacêutico, para atendimento no PAM
- Pronto Atendimento Municipal, de segunda a sexta feiras nos períodos diurnos e noturnos, finais de semana diurnos
e noturnos, inclusive feriados, estritamente na conformidade dos padrões técnico-profissionais vigentes, no valor de
R$640.300,00(seiscentos e quarenta mil e trezentos 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, 27 de agosto de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2018
O Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Douradina-Pr vem a público informar que a
licitação em epígrafe, cujo objeto é a “Contratação de agência de publicidade/propaganda para criação, produção de
peças publicitárias, materiais gráficos, planejamento, contratação, controle de campanhas publicitárias, publicações
em jornais de editais, avisos e informativos referentes aos atos da administração, mídia de rádio, elaboração e
confecção de folders, banners, faixas, cartazes e outros elementos de divulgação de campanhas, ações, programas,
para atendimento das necessidades das diversas Secretarias deste Município de Douradina-Pr”, será retomada com
a sessão pública de apuração do resultado geral das Propostas Técnicas, nos termos do item 9.14 do Edital, que será
realizada no dia 10/09/2018, a partir dás 09h00min, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal
de Douradina-Pr.
Douradina, 30 de agosto de 2018.
Fábio da Silva
Presidente da Comissão de Licitações
(Portaria n° 228 de 18/07/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

ESTADO DO PARANÁ
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
DECRETO Nº123/2018
Convoca a VConferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Douradina/PR.
O Prefeito Municipal de Douradina, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor ações para elaboração
das políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente,
DECRETA:
Art. 1º - Fica convocada a V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de
Douradina/Paraná, a ser realizada no dia 25 de setembrode 2018, a partir das 13:00 as 18:00 horas, no Centro de
Convivência do Idoso ElzicaTizolinArvani, tendo como tema central: “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento
das Violências”.
Art. 2º- As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento
da Criança e do Adolescente.
Art. 3º- Para a organização da V Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, será instituída uma comissão
organizadora coordenada pelo Presidente do Conselho Municipal, com composição paritária dos representantes do
governo e da sociedade civil, sendo:
Representantes do Governamentais:
-Rafaela Caroline Corsini Campaner
- Elisangela Aparecida Batista Mendes da Silva
Representantes Não – Governamentais:
- Josiane da Silva Pegoraro
- Joao Vitor da Silva Perissato
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Douradina, 29de agosto de 2018.
João Jorge Sossai
Silvia Helena de Souza Esperança
Prefeito de Douradina
Vice-Presidente do CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 354/2.018 DE 30 DE AGOSTO DE 2.018
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”
O 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 03 (Três) diárias no valor de R$ 330,00 (Trezentos e trinta reais), totalizando o valor de R$ 990,00
(novecentos e noventa reais), a servidora municipal Elizabeth Cristina Girotto e Silva, matrícula n° 922, ocupante do
cargo de Diretora do Departamento de Ensino, Lotado no Departamento de Educação, nos seguintes dias, local e
finalidade:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
09/09/2018 a 12/09/2018
Saída às 11h30min e chegada ás 08h30min.
Curitiba -Pr Participar da Formação em Legislação Escolar 2018 para as Secretarias Municipais de Educação.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local
de origem até o destino final.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 30 de agosto de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 355/2.018 DE 30 DE AGOSTO DE 2.018
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”
O 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 03 (Três) diárias no valor de R$ 485,00 (Quatrocentos e oitenta e cinco reais), totalizando o valor
de R$ 1.455,00 (Um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), a servidora municipal Ana Gil Vicentin, matrícula n°
496, ocupante do cargo de Secretária de Educação, Cultura e Esportes, Lotado no Departamento de Educação, nos
seguintes dias, local e finalidade:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
09/09/2018 a 12/09/2018
Saída às 11h30min e chegada ás 08h30min.
Curitiba -Pr Participar da Formação em Legislação Escolar 2018 para as Secretarias Municipais de Educação.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local
de origem até o destino final.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 30 de agosto de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 353/2.018 DE 30 DE AGOSTO DE 2.018
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”
O 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 06 (Seis) diárias no valor de R$ 330,00 (Trezentos e trinta reais) e 01 (uma) diária, no valor
de R$ 200,00 (Duzentos reais), totalizando o valor de R$ 2.180,00 (Dois mil, cento e oitenta reais), ao servidor
municipal Edino Pacheco dos Santos, matrícula n° 513, ocupante do cargo de MOTORISTA/40HS, lotado 008.006.012
– MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR, do Município de Douradina para viagem de trabalho, com veículo próprio do
município, nos seguintes dias, horário, local e finalidade:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
07/09/2018 à 13/09/2018
Saída às 07h00min e chegada ás 16h00min.
Toledo - Pr Transportar alunos do município, para participarem nos JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ – FASE
FINAL DIVISÃO A 2018.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local
de origem até o destino final.
II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 30 de agosto de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 356/2.018 DE 30 DE AGOSTO DE 2.018
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°.
2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir
despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 02 (Duas) diárias no valor de R$ 330,00 (Trezentos e trinta reais) e 01 (Uma) diária no valor
de R$ 200,00 (Duzentos reais), totalizando o valor de R$ 860,00 (Oitocentos e sessenta reais), a servidora municipal
Mayra Caroline Monteiro de Jesus, matrícula n° 1698, ocupante do cargo de Professora, Lotado no Departamento de
Educação, nos seguintes dias, local e finalidade:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
10/09/2018 a
13/09/2018 Saída às 12h30min e chegada ás 01h00min.
Apucarana -Pr
Participar do Encontro Estadual dos Articuladores do Programa Educação Conectada e
Programa Mais Alfabetização – UNDIME.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local
de origem até o destino final.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 30 de agosto de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE Alto Piquiri

ESTADO DO PARANÁ

Portaria Nº 153/2018 de 30/08/2018
SÚMULA: Concede Licença Maternidade a servidora BRUNA FABRICIA BARBIERI ARIOZI CAETANO e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
I - Fica concedida Licença Maternidade prevista no artigo 1º da Lei Nº 072/2009 pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, a servidora abaixo relacionada:
NOME PERIODO PERÍODO DE GOZO
BRUNA FABRICIA BARBIERI ARIOZI CAETANO 180 DIAS 28/08/2018 A 23/02/2019
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 28 de agosto de 2018.
Alto Piquiri, Quinta-feira, 30 de Agosto de 2018.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGIA
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas por lei, e observando o contido na Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei Federal
10.520 de 17 de julho de 2002, e o ato de adjudicação apresentado pelo Senhor Pregoeiro e a Equipe de Apoio.
HOMOLOGA como vencedora a proposta da empresa E. DOS SANTOS SILVA – METALURGICA, inscrita no CNPJ de
nº. 17.914.820/0001-91, tendo seu menor preço o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Tapira, 28 de Agosto de 2018
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 63/2018
ID: 1896
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA – E. DOS SANTOS SILVA – METALURGICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGIA
VALOR – R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
VIGÊNCIA – 28 de Agosto de 2018 a 28 de Agosto de 2019
Tapira, 28 de Agosto de 2018
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 24/2018
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O TRABALHADOR VOLANTE
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas por lei, e observando o contido na Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei Federal
10.520 de 17 de julho de 2002, e o ato de adjudicação apresentado pelo Senhor Pregoeiro e a Equipe de Apoio.
HOMOLOGA como vencedora as propostas das empresas ALEX KNIERIM DOS REIS - ME, inscrita no CNPJ nº.
05.802.169/0001-89, tendo seu menor preço o valor de R$ 107.700,000 (cento e sete mil e setecentos reais), OSMAR
NOERENBERG - ME, inscrita no CNPJ de nº. 80.542.095/0001-04, tendo seu menor preço o valor de R$ 23.890,60
(vinte e três mil oitocentos e noventa reais e sessenta centavos), S A MARQUES & CIA LTDA, inscrita no CNPJ de nº.
75.658.781/0001-05, tendo seu menor preço o valor de R$ 36.837,80 (trinta e seis mil oitocentos e trinta e sete reais
e oitenta centavos), L. B. GONÇALVES - EPP, inscrita no CNPJ de nº. 00.963.340/0001-18, tendo seu menor preço
o valor de R$ 57.315,00 (cinquenta e sete mil trezentos e quinze reais) e SIDNEI PRIORI - AÇOUGUE - ME, inscrita
no CNPJ de nº. 08.266.693/0001-70, tendo seu menor preço o valor de R$ 4.056,50 (quatro mil e cinquenta e seis
reais e cinquenta centavos).
Tapira, 30 de Agosto de 2018.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 64/2018
ID: 1897
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA – ALEX KNIERIM DOS REIS - ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018
OBJETO – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O TRABALHADOR
VOLANTE
VALOR – R$ 107.700,000 (cento e sete mil e setecentos reais)
VIGÊNCIA – 30 de Agosto de 2018 a 30 de Agosto de 2019.
Tapira, 30 de Agosto de 2018.
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 65/2018
ID: 1898
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA –OSMAR NOERENBERG - ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018
OBJETO – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O TRABALHADOR
VOLANTE
VALOR – R$ 23.890,60 (vinte e três mil oitocentos e noventa reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA – 30 de Agosto de 2018 a 30 de Agosto de 2019.
Tapira, 30 de Agosto de 2018.
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 66/2018
ID: 1899
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA –S A MARQUES & CIA LTDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018
OBJETO – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O TRABALHADOR
VOLANTE
VALOR – R$ 36.837,80 (trinta e seis mil oitocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos)
VIGÊNCIA – 30 de Agosto de 2018 a 30 de Agosto de 2019.
Tapira, 30 de Agosto de 2018.
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 67/2018
ID: 1900
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA –L. B. GONÇALVES - EPP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018
OBJETO – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O TRABALHADOR
VOLANTE
VALOR – R$ 57.315,00 (cinquenta e sete mil trezentos e quinze).
VIGÊNCIA – 30 de Agosto de 2018 a 30 de Agosto de 2019.
Tapira, 30 de Agosto de 2018.
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 68/2018
ID: 1901
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA – SIDNEI PRIORI - AÇOUGUE - ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018
OBJETO – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O TRABALHADOR
VOLANTE
VALOR – R$ 4.056,50 (quatro mil cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA – 30 de Agosto de 2018 a 30 de Agosto de 2019.
Tapira, 30 de Agosto de 2018.
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 25/2018
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas por lei, e observando o contido na Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei Federal
10.520 de 17 de julho de 2002, e o ato de adjudicação apresentado pelo Senhor Pregoeiro e a Equipe de Apoio.
HOMOLOGA como vencedora as propostas das empresas ALEX KNIERIM DOS REIS - ME, inscrita no CNPJ nº.
05.802.169/0001-89, tendo seu menor preço o valor de R$ 30.000,000 (trinta mil reais), OSMAR NOERENBERG ME, inscrita no CNPJ de nº. 80.542.095/0001-04, tendo seu menor preço o valor de R$ 12.175,10 (doze mil cento
e setenta e cinco reais e dez centavos), S A MARQUES & CIA LTDA, inscrita no CNPJ de nº. 75.658.781/0001-05,
tendo seu menor preço o valor de R$ 11.669,15 (onze mil seiscentos e sessenta e nove reais e quinze centavos),L.
B. GONÇALVES - EPP, inscrita no CNPJ de nº. 00.963.340/0001-18, tendo seu menor preço o valor de R$ 10.845,50
(dez mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) e SIDNEI PRIORI - AÇOUGUE - ME, inscrita no
CNPJ de nº. 08.266.693/0001-70, tendo seu menor preço o valor de R$ 25.630,00 (vinte e cinco mil seiscentos e
trinta reais).
Tapira, 30 de Agosto de 2018.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 69/2018
ID: 1902
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA –ALEX KNIERIM DOS REIS - ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018
OBJETO – AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR – 30.000,000 (trinta mil reais).
VIGÊNCIA – 30 de Agosto de 2018a 30 de Agosto de 2019.
Tapira, 30 de Agosto de 2018.
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 70/2018
ID: 1903
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA –OSMAR NOERENBERG - ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018
OBJETO – AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR – R$ 12.175,10 (doze mil cento e setenta e cinco reais e dez centavos).
VIGÊNCIA – 30 de Agosto de 2018 a 30 de Agosto de 2019.
Tapira, 30 de Agosto de 2018.
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 71/2018
ID: 1904
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA –S A MARQUES & CIA LTDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018
OBJETO – AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR – R$ 11.669,15 (onze mil seiscentos e sessenta e nove reais e quinze centavos).
VIGÊNCIA – 30 de Agosto de 2018 a 30 de Agosto de 2019.
Tapira, 30 de Agosto de 2018.
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 72/2018
ID: 1905
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA –L. B. GONÇALVES - EPP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018
OBJETO – AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR – R$ 10.845,50 (dez mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA – 30 de Agosto de 2018 a 30 de Agosto de 2019.
Tapira, 30 de Agosto de 2018.
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 73/2018
ID: 1906
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA – SIDNEI PRIORI - AÇOUGUE - ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018
OBJETO – AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR – R$ 25.630,00 (vinte e cinco mil seiscentos e trinta reais).
VIGÊNCIA – 30 de Agosto de 2018 a 30 de Agosto de 2019.
Tapira, 30 de Agosto de 2018.
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 27/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 86/2018
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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS JUNTO A SECRETARIA
MINICIPAL DE SAÚDE DE TAPIRA, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos.
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 no dia 13 de Setembro de 2018 até 15:00
hr (quinze horas), e o início da sessão com a respectiva abertura dos envelopes dar-se-á ás 15:15 hr (quinze horas
e quinze minutos), 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, como também 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 09:00 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas, na Rua Paranaguá, 518,
em Tapira/PR, até 24 (vinte e quatro) horas do horário fixado para o credenciamento e recebimento dos envelopes de
propostas de preços e habilitação.
Tapira/PR, 27 de Agosto de 2018
EDNER JOÃO PERES DA SILVA
Pregoeiro
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE
RESULTADO FINAL
Considerando a documentação apresentada na data de hoje e o total preenchimento das vagas ofertadas, a Comissão
de Licitação vem informar o resultado final do Chamamento Público nº 02/2018 conforme a tabela abaixo:
CARGO
CANDIDATO (A)
CPF
NOTA
CLASSIF.
FISIOTERAPEUTA
PAULO VITOR CASTILHO SOARES
127.763.587-09 30
1º
FISIOTERAPEUTA
MURIELE AITA NOGUTI EHLERS
062.243.639-27 20
2
Prazo para protocolar recurso: 05 dias úteis contados de sua publicação.
Qualquer dúvida ou esclarecimentos, através do telefone (44) 3679-8000, diretamente na Prefeitura Municipal com a
Comissão Permanente de Licitação.
Tapira, 30 de Agosto de 2018
Edner João Peres da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE umuarama

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 2.599/2018
Altera a Portaria n.º 120 de 16 de janeiro de 2017, que nomeou o servidor ELIZEU AMPESSAN.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Alterar a Portaria n.º 120 de 16 de janeiro de 2017, que nomeou o servidor ELIZEU AMPESSAN, passando a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Nomeia ELIZEU AMPESSAN, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 5.365.348-0- SSP-PR, inscrito no
CPF sob n.º 941.128.949-53, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Atenção Primária a Saúde,
símbolo CC-02, lotado no Fundo Municipal de Saúde, com ônus para a mesmo, a partir de 01 de agosto de 2018.
Art. 2º. Conceder o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 01 de agosto de 2018, a
título de Representação, ficando revogada a portaria n°1.183 de 06 de junho de 2017.”
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 16 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE umuarama

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 2.600/2018
Altera a Portaria n.º 2.484 de 14 de setembro de 2017, que nomeou a servidora CATIA RAFAELA FAQUINETE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Alterar a Portaria n.º 2.484 de 14 de setembro de 2017, que nomeou a servidora CATIA RAFAELA FAQUINETE,
passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Nomear CATIA RAFAELA FAQUINETE, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 8.501.036-0-SSP-PR, inscrita
no CPF sob n.º 060.446.189-51, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão dos Programas Especiais,
símbolo CC-02, lotada no Fundo Municipal de Saúde, com ônus para o mesmo, a partir de 01 de agosto de 2018.
Art. 2º. Conceder à ora nomeada o percentual de 33,34% (trinta e três vírgula trinta e quatro por cento) sobre o símbolo
CC-02, a contar de 01 de agosto de 2018, a título de Representação.”
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 16 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE umuarama

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 2.611/2018
Nomeia KAMILA NASCIMENTO LESSE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Nomeia KAMILA NASCIMENTO LESSE, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 13.697.256-1 SESP-PR,
inscrita no CPF n.º 106.845.489-09, para ocupar o cargo em comissão de Assessora Especial III, símbolo CC-05,
lotada na Secretaria Municipal de Administração, com ônus para a mesma, a partir de 03 de setembro de 2018.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 20 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE umuarama

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 2.682/2018
Conceder Licença Prêmio por Assiduidade à servidora NILZA APARECIDA DA SILVA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora NILZA APARECIDA DA SILVA, portadora da cédula de identidade RG nº 1.869.683-SSP/PR,
inscrita no CPF n.º 917.732.969-49, nomeada em 01 de setembro de 2004, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo
de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 03 (três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade
referente ao período aquisitivo de 2009/2014, de acordo com a Lei Complementar n.º 169 de 19 de outubro de 2006,
nos termos do Processo n.º 1278/2018, com fruição no período de 03 de setembro de 2018 a 02 de dezembro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE terra roxa

Estado do Paraná
DECRETO Nº. 3204, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.
Ementa: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto a LOA do corrente exercício e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei
Municipal n. 1658 de 30 de Agosto de 2018.
D E C R ETA
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial, junto a LOA - Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício
financeiro, na importância de R$ 123.190,69 (cento e vinte e três mil, cento e noventa reais e sessenta e nove
centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
Crédito Adicional
Especial
628
Departamento de Serviços Urbanos 10.3.15.452.19.2064 - Manutenção do
Departamento de Serviços Urbanos
449051 - Obras e instalações
Vínculo: 00882 - Transf. Convênio 237/2017 - SEDU - 80.685,36
Especial
629
Departamento de Serviços Urbanos
10.3.15.452.19.2064 - Manutenção do
Departamento de Serviços Urbanos
449051 - Obras e instalações
Vínculo: 00883 - Transf. Convênio 272/2017 - SEDU - Estadual 42.505,33
Art. 2º - Excesso de arrecadação, conforme prevê o inciso II do § 1º do artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de
março de 1964, na importância de R$ 123.190,69 (cento e vinte e três mil, cento e noventa reais e sessenta e nove
centavos), nas seguintes fontes de recursos:
Fonte de Recurso
Excesso
			4242899110100000000
Vínculo: 00882 - Transf. Convênio 237/2017 - SEDU - Estadual 80.685,36
Excesso
			4242899110200000000
Vínculo: 00883 - Transf. Convênio 272/2017 - SEDU - Estadual 42.505,33
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal Terra Roxa, em 30 de Agosto de 2018.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE terra roxa

Estado do Paraná
DECRETO Nº. 3205, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.
Ementa: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto a LOA do corrente exercício e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei
Municipal n. 1571 de 04 Dezembro de 2017.
D E C R ETA
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar, junto a LOA - Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício
financeiro, na importância de R$ 664.000,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil reais), para reforço das seguintes
dotações orçamentárias:
Crédito Adicional
Suplementar
376
Departamento de Obras e Edificações
10.2.25.752.19.2063 - Manter as
Atividades do Serviço de Iluminação Pública
339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Vínculo: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública 664.000,00
Art. 2º - Superávit Financeiro apurado no encerramento do exercício financeiro de 2017, conforme prevê o inciso I do
§ 1º do artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, na importância de R$ 664.000,00 (seiscentos e
sessenta e quatro mil reais), nas seguintes fontes de recursos:
Fonte de Recurso
00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública 664.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal Terra Roxa, em 30 de Agosto de 2018.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE terra roxa

Estado do Paraná
DECRETO Nº. 3206, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.
Ementa: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto a LOA do corrente exercício e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei
Municipal n. 1571 de 04 Dezembro de 2017.
D E C R ETA
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar, junto a LOA - Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício
financeiro, na importância de R$ 10,00 (dez reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
Crédito Adicional
Suplementar
683
Encargos Especiais
14.1.28.846.23.4 - Indenizações e Restituições
339093 - Indenizações e restituições
Vínculo: 00855 - Ref. e Ampl. Pronto Atendimento Munic. 10,00
Art. 2º - Para cobertura da fonte de recurso aberto no artigo anterior, fica indicado o cancelamento total ou parcial das
seguintes fontes orçamentárias;
Fonte de Recurso
Anulação Dotação
670
Fundo Municipal de Saúde
6.1.10.301.37.1034 - Construir, Ampliar, Reformar e
Equipar Unidades de Saúde
449051 - Obras e instalações
Vínculo: 00855 - Ref. e Ampl. Pronto Atendimento Munic. 10,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal Terra Roxa, em 30 de Agosto de 2018.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE terra roxa

Estado do Paraná
LEI Nº. 1658, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.
Ementa: Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial junto a LOA do corrente exercício e
dá outras providências.
Art. 1º - Fica a Poder Executivo Municipal autorizar a abrir um Crédito Adicional Especial, junto a LOA - Lei
Orçamentária Anual, do corrente exercício financeiro, na importância de R$ 123.190,69 (cento e vinte e três mil, cento
e noventa reais e sessenta e nove centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
Crédito Adicional
Especial
628
Departamento de Serviços Urbanos
10.3.15.452.19.2064 - Manutenção do
Departamento de Serviços Urbanos
449051 - Obras e instalações
Vínculo: 00882 - Transf. Convênio 237/2017 - SEDU - Estadual 80.685,36
Especial
629
Departamento de Serviços Urbanos
10.3.15.452.19.2064 - Manutenção do
Departamento de Serviços Urbanos
449051 - Obras e instalações
Vínculo: 00883 - Transf. Convênio 272/2017 - SEDU - Estadual 42.505,33
Art. 2º - Excesso de arrecadação, conforme prevê o inciso II do § 1º do artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de
março de 1964, na importância de R$ 123.190,69 (cento e vinte e três mil, cento e noventa reais e sessenta e nove
centavos), nas seguintes fontes de recursos:
Fonte de Recurso
Excesso
			4242899110100000000
Vínculo: 00882 - Transf. Convênio 237/2017 - SEDU - Estadual 80.685,36
Excesso
			4242899110200000000
Vínculo: 00883 - Transf. Convênio 272/2017 - SEDU - Estadual 42.505,33
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal Terra Roxa, em 30 de Agosto de 2018.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE – XAMBRÊ – PARANÁ.
EDITAL 03/2018
O Conselho Municipal dos direitos da criança e do Adolescente (CMDCA), deste Município e Comarca de Xambrê,
Estado do Paraná, etc...
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, conforme consta do Art. 139
do ECA, e tendo em vista a ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE UM MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS
SUPLENTES, deste Município, e que foi designado como Mesários os Eleitores Abaixo:
SEÇÃO 1
Nome:
Função:		
Estabelecimento
Maruan Fernando Gomes
Presidente		
Wallace Thadeu M. Silva
Julia Maria da Conceição Leite
Secretária		
Wallace Thadeu M. Silva
Carolline Rafaella Leite Silva Mesário		
Wallace Thadeu M. Silva
SEÇÃO 2
Nome:
Função:		
Estabelecimento
Marcio Henrique da Silva
Presidente		
Escola M. Castro Alves
Janete Antunes da Silva
Secretária		
Escola M. Castro Alves
Gustavo Zambon Mendonça Mesário		
Escola M. Castro Alves
SEÇÃO 3
Nome:
Função:		
Estabelecimento
Lurde Roseguini Correia
Presidente		
Escola M. Aug. Anjos
Roni Oliveira Zangrande
Secretária		
Escola M. Aug. Anjos
Juliana Nobre de Novaes Silva
Mesário		
Escola M. Aug. Anjos
			
SEÇÃO 4
Nome:
Função:		
Estabelecimento
Edilson Faria Filho
Presidente		
Posto de Saúde Pindorama
Ana Paula Freitas Campos Secretária		
Posto de Saúde Pindorama
Regina Silvério da Cruz
Mésario		
Posto de Saúde Pindorama
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância de tal ato, mandei expedir o
presente edital, que será afixado no lugar de costume, em todas repartições Públicas do Município.
DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Xambrê, Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de Agosto do
Ano de Dois Mil e Dezoito (30/08/2018).
Noelia Maria de Oliveira
Presidente do C.M.D.C.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE xambrê

Estado do Paraná
JUSTIFICATIVA
Referência: Inexigibilidade de chamamento público – Repasse ao Terceiro Setor – Termo de Colaboração
Base legal: Art. 31 e 32, da Lei Federal nº 13.019/14 e Decreto Municipal nº 20/17.
Organização da Sociedade Civil/Proponente:
ASSOCIAÇÃO PROJETO SEM NOME DE XAMBRÊ
20.123.640/0001-04
Endereço: RUA MANUEL DE MORAES, 496
Cidade: XAMBRÊ- PR,
CEP: 87.535-000.
Xambrê/PR, 22 de agosto de 2018.
Em atenção à determinação do Ato de Autorização para Abertura do Processo, junta-se ao Processo justificativa no
que tange o termo de colaboração que tem por objetivo o repasse de subvenção mediante a celebração de termo de
colaboração entre o MUNICÍPIO DE XAMBRÊ e a ASSOCIAÇÃO PROJETO SEM NOME DE XAMBRÊ – APSNX,
para atendimento de cunho educacional e assistencial de ação continuada voltado exclusivamente para proteção
das crianças e dos adolescentes e na preservação de vínculos familiares, a serem realizadas nas dependências da
entidade, com o fornecimento de equipamentos, recursos humanos, materiais e insumos necessários a sua realização,
tudo em conformidade com os objetivos estatutários da associação e do Plano de Trabalho, parte integrante do
presente instrumento, com fundamento no artigo 31, caput, da Lei nº13.019/14, e Decreto 20/2017 por Dispensa de
Chamamento Público. Tal parceria será realizada por meio de recursos oriundos de doações destinadas ao FIA –
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Considerando a necessidade de serviços de cunho educacional e assistencial de ação continuada voltado
exclusivamente para proteção das crianças e dos adolescentes e na preservação de vínculos familiares do Município
de Xambrê;
Considerando que a oferta desses serviços pode ser executada em parceria com as organizações da sociedade civil;
Considerando que a entidade acima possui inscrição concedida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente – CMDCA de Xambrê sob n.º 001, conforme certidão emitida pelo Sra. Noelia Maria de Oliveira,
presidente do CMDCA;
Considerando que a entidade acima possui inscrição concedida pelo Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS de Xambrê sob n.º 001, conforme certidão emitida pelo Sra. Neuza de Freitas Ribeiro, presidente do CMAS;
Considerando o artigo 31, caput, da Lei Federal 13.019/2014 que possibilita a administração pública inexigir o
chamamento público;
Considerando a necessidade do cumprimento do artigo 32 da Lei 13.019/2014;
Justificamos a inexigibilidade de chamamento público para celebração de Termo de Colaboração entre o Município e
a APSNX – Associação do Projeto Sem Nome de Xambrê, Organização da Sociedade Civil, uma vez que os Serviços
de Assistência Social são de ação continuada e ininterrupta.
No caso em questão verifica-se viabilidade da inexigibilidade do chamamento público, com base no art. 31, caput, da
Lei Federal 13.019/2014, uma vez que a APSNX – Associação do Projeto Sem Nome de Xambrê é a única sociedade
civil que poderá desenvolver o projeto com o objetivo de atendimento de cunho educacional e assistencial para
proteção das crianças e dos adolescentes e na preservação de vínculos familiares, com fundamento no artigo 31,
caput, da Lei nº 13.019/14 e Decreto n.º 20/2017 por Inexigibilidade de Chamamento Público, com o fornecimento
de equipamentos, recursos humanos, materiais e insumos necessários a sua realização, tudo em conformidade
com os objetivos estatutários da associação e do Plano de Trabalho, parte integrante do presente instrumento, com
fundamento no artigo 31, caput, da Lei n.º 13.019/14 e no Decreto n.º 20/2017.
A principal justificativa para a inexigibilidade de chamamento público é o fato de não haver outra associação com
que realize os mesmos tipos de atividade no município de Xambrê. Não é razoável e nem eficiente que se contrate
associação de outra cidade para proteção de crianças e adolescentes, uma vez que a verba repassada será utilizada
para atendimento dos infantes daquela cidade. Ademais, ainda que os recursos sejam utilizados tão somente com
os menores de Xambrê, haveria um gasto adicional com transporte dos mesmos até a cidade de uma eventual outra
instituição e, ainda, que o número de atendidos seria limitado ao do veículo de transporte municipal. Todas essas
condições demonstram a inviabilidade da contratação de empresa externa.
Ademais, verifica-se que a APSNX – Associação do Projeto Sem Nome de Xambrê atua na área da educação e
da assistência social, tendo inscrição no conselho municipal dos direitos da criança e adolescente (CMDCA) e no
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). Ora, a formalização do Termo de colaboração possibilitará a
APSNX – Associação do Projeto Sem Nome de Xambrê, por meio da conjugação de esforços com o Município, o
atendimento a sua finalidade social, bem como a colaboração para regular funcionamento da Associação.
Como já visto, a APSNX – Associação do Projeto Sem Nome de Xambrê é uma associação civil, filantrópica, de
caráter assistencial, educacional, cultural, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos,
de comprovada idoneidade, que tem como missão promover a melhoria de vida das pessoas com deficiência,
preferencialmente mental, em seus ciclos de vida, crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes
o pleno exercício da cidadania.
Os fins da Administração Pública Municipal resumem-se num único objetivo: o bem da coletividade administrada.
Presente este pensamento verificamos que para proporcionar tal fim, necessário se faz que a Administração Municipal
possa através de seus departamentos e secretarias, atender ao cidadão, proporcionando o bem estar coletivo. Todavia
nem todos os serviços de interesse público são realizados pelo Município, necessitando para atingir o bem comum,
estabelecer parcerias com Organizações da Sociedade Civil.
No que tange às parcerias, o Estado busca por meio de parcerias consensuais, fazê-lo junto com entidades do Terceiro
Setor que tenham sido criadas enfocando certo propósito de interesse público buscado em concreto, e possam, assim,
se encarregar de sua execução de uma forma mais participativa e próxima da sociedade civil, melhor refletindo seus
anseios.
Neste cenário é que se situam os ajustes celebrados entre o Estado e as entidades da sociedade civil integrantes do
Terceiro Setor, também conhecido como o espaço público não estatal. É preciso valorizar essas parcerias pois além
dos relevantes trabalhos registrados, é notório que se realiza mais investimentos com menos recursos, alcançando de
maneira primordial o princípio da eficiência.
Um dos fatores desse resultado é a efetiva participação popular, que de maneira direta não fiscaliza, mas está
presente na própria execução em suas diretorias e conselhos.
Nesta ótica a APSNX desenvolve há cerca de quatro anos atividades voltadas a serviços de educação, saúde e
assistência social, estando credenciada pelo órgão gestor dessas respectivas políticas públicas.
Se observa ainda que a APSNX tem, em seus estatutos, que é uma associação civil, beneficente, com atuação nas
áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de
direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com
duração indeterminada, e tem por MISSÃO promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção,
orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com
deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.
Com isso se observa, que resta demonstrado que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e
operacional da organização da APSNX ora avaliados são plenamente compatíveis com o objeto proposto no Plano
de Trabalho. Se observa pelo Plano apresentado, com descrição da infraestrutura e da equipe de profissionais, a
viabilidade de sua execução.
Para tanto compõem o mesmo o cronograma de desembolso dos recursos, que está dentro de valores de mercado.
A comissão de Monitoramento irá utilizar dos meios disponíveis, com auxílio de profissionais das áreas do Município,
para fiscalizarem a execução da parceria, assim como deverá estabelecer os demais procedimentos que serão
adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos. Diante desta situação
constatada no Município, se faz necessária a presente celebração do Termo de Parceria com a Associação Projeto
Sem Nome de Xambrê/PR, de acordo com o disposto no art. 31, caput, da Lei 13.019/2014, com suas alterações
posteriores, o que no caso está presente todos os requisitos para a inexigibilidade do Chamamento Público previsto no
art. 31, caput, da Lei n.º 13.019/2014. Assim, diante do todo exposto, conforme o que foi apresentada a esta Comissão,
toda a documentação juntada, atendidos aos preceitos do art. 31, caput, da Lei 13.019/2014, e suas alterações,
encaminhamos ao Prefeito Municipal, sugerindo a referida Parceria e assinatura do Termo de Colaboração.
Diante do exposto, rogo a Vossa Excelência que se digne ratificar a presente justificativa e determine sua publicação
no diário oficial do Município de Xambrê, para que no prazo de 05 (cinco) dias, havendo outra instituição com expertise
manifeste seu interesse, não havendo manifestação deverá ser ratificada, para que se produza a eficácia do ato.
NEREIDE MARIA SELETI RIBEIRO
Secretária de Educação e Cultura do Município de Xambrê

UMUARAMA, sexta-feira, 31 de agosto DE 2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE umuarama

Estado do Paraná
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de Compra n° 276/2018
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: PANIFICADORA PONTUAL LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis,
que serão servidos durante o Coffee Break, realizados em eventos institucionais da Secretaria de Educação, do
Município de Umuarama.
Valor Total: R$ 33.079,50 (trinta e três mil, setenta e nove reais e cinquenta centavos).
Vigência: 05/07/2018 a 05/07/2019
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 086/2018 - PMU,
homologado pela Portaria n° 2.099/2018, em 03 de julho de 2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 05
de julho de 2018, edição nº. 11.304, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94,
bem como demais alterações posteriores.
Contrato de Prestação de Serviços n° 262/2018
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: DAL POZZO PNEUS LTDA – EPP.
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de recapagens de pneus, para manutenção dos
veículos da Frota do Município de Umuarama
Valor Total: R$ 126.141,00 (cento e vinte e seis mil, cento e quarenta e um reais).
Vigência: 14/08/2018 a 14/08/2019
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 118/2018 - PMU,
homologado pela Portaria n°. 2.537/2018, em 10 de agosto de 2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 14
de agosto de 2018, edição nº. 11.338, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.666/93,
alterada pela Lei 8.883/94.
Umuarama, 30 de agosto de 2018
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE umuarama

Estado do Paraná
RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 005 ao Contrato 093/2016
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: QNET TELECOM LTDA - ME
Objeto:
Cláusula Primeira: Fica aditado ao valor mensal do presente contrato o valor de R$ 269,80 (duzentos e sessenta
e nove reais e oitenta centavos) passando de R$ 18.990,60 (dezoito mil novecentos e noventa reais e sessenta
centavos) para R$ 19.260,40 (dezenove mil duzentos e sessenta reais e quarenta centavos), perfazendo o valor deste
termo em R$ 2.158,40 (dois mil cento e cinqüenta e oito reais e quarenta centavos
Cláusula Segunda: Fica incluso os itens 99 e 100, Casa do Empreendedor e Agencia do Trabalhador (Carteira de
Trabalho), respectivamente, conforme anexo I-A.
Cláusula Terceira: Fica alterado o link da sequencia nº. 93 do Creas, passando o Link para o Centro de Eventos,
conforme anexo I-A.
Cláusula Quarta: Fica adicionada a seguinte dotação orçamentária:
02.001.04.122.0000.2.003. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:11 - F:1000
02.002.04.124.0002.2.007. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:22 - F:1000
03.001.04.131.0002.2.008. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:35 - F:1000
04.001.04.122.0002.2.009. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:45 - F:1000
05.001.04.122.0002.2.012. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:60 - F:1000
05.001.04.122.0002.2.088. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:64 - F:1000
06.001.04.129.0002.2.017. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:87 - F:510
06.001.04.123.0002.2.019. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:75 - F:1000
07.001.04.121.0002.2.023. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:101 - F:1000
07.001.16.122.0004.2.166. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:107 - F:1000
07.002.16.482.0004.2.001. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:113 - F:1000
08.001.15.451.0005.2.099. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:130 - F:1000
09.001.04.121.0002.2.206. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:221 - F:1000
10.001.15.452.0006.2.077. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:250 - F:1000
11.001.15.452.0006.2.207. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:272 - F:1000
12.001.22.122.0007.2.038. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:283 - F:1000
13.001.18.541.0011.2.140. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:341 - F:1000
13.001.18.541.0011.2.212. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:350 - F:511
13.001.20.122.0008.2.006. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:363 - F:1000
13.001.20.608.0010.2.192. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:377 - F:1000
14.001.08.122.0002.2.160. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:401 - F:1000
14.001.08.243.0013.2.185. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:407 - F:1000
14.001.08.244.0014.2.199. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:411 - F:1000
14.001.14.422.0013.2.117. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:413 - F:1000
14.001.14.422.0013.2.253. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:416 - F:1000
14.002.08.241.0012.2.193. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:420 - F:1000
14.002.08.241.0012.2.194. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:423 - F:1000
15.001.08.243.0013.2.254. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:435 - F:60079
15.001.08.243.0013.6.018. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:474 - F:1000
15.001.08.243.0013.6.018. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:475 - F:60080
15.001.08.244.0012.2.180. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:498 - F:1000
15.001.08.244.0012.2.181. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:508 - F:1000
15.001.08.244.0012.2.181. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:509 - F:60075
15.001.08.244.0012.2.181. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:510 - F:60076
15.001.08.244.0012.2.188. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:531 - F:1000
15.001.08.244.0012.2.188. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:532 - F:60074
15.001.08.244.0012.2.188. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:533 - F:60076
15.001.08.244.0012.2.173. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:493 - F:60074
15.001.08.244.0012.2.173. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:492 - F:1000
16.001.08.243.0013.2.182. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:546 - F:80
16.001.08.243.0013.2.182. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:547 - F:1000
16.001.08.243.0013.2.255. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:558 - F:80
16.001.08.243.0013.2.255. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:559 - F:1000
17.001.08.244.0012.2.065. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:567 - F:1000
17.001.08.244.0012.2.065. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:566 - F:83
18.001.12.122.0015.2.100. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:584 - F:104
18.001.12.361.0015.2.047. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:623 - F:103
18.001.12.361.0015.2.047. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:624 - F:104
18.001.12.361.0015.2.047. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:625 - F:107
18.001.12.361.0015.2.048. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:635 - F:1000
18.001.12.364.0015.2.170. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:649 - F:1000
18.001.12.365.0015.2.050. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:666 - F:104
18.001.12.366.0015.2.055. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:680 - F:104
18.001.12.367.0015.2.052. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:690 - F:104
19.001.06.181.0016.2.162. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:708 - F:1000
19.002.26.125.0017.2.079. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:730 - F:509
20.001.27.122.0019.2.163. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:761 - F:1000
21.001.14.422.0020.2.010. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:788 - F:1000
21.002.14.422.0020.2.115. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:797 - F:77
40.001.23.692.0021.2.089. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:13 - F:76
50.001.13.392.0022.2.090. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:14 - F:1
70.001.10.122.0002.2.159. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:14 - F:303
80.001.06.182.0029.2.094. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:6 - F:515
90.001.09.122.0030.2.104. - ED:3.3.90.39.00.00 - D:9 - F:1
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 20/08/2018.
Termo Aditivo 002 ao Contrato 187/2017
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: QNET TELECOM LTDA - ME
Objeto:
Cláusula Primeira: Incluem-se as câmeras 11 e 12.
Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 24/08/2018
Termo Aditivo 002 ao Contrato 132/2017
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: REDUCÓPIA COPIADORA LTDA - ME
Objeto:
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 30 de setembro de 2018.
Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 31/07/2018
Umuarama, 30 de agosto de 2018
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE umuarama

Estado do Paraná
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de compra nº. 185/2018
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: MILLANI & MILLANI LTDA
Objeto: Contratação de empresa, para o fornecimento parcelado de baterias novas, para os veículos da Frota do
Fundo Municipal de Saúde de Umuarama.
Valor: R$ 5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais).
Vigência: 09/08/2018 a 09/08/2019.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 116/2018 - PMU,
homologado pela Portaria n°. 2.515/2018, em 06 de agosto de 2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 08
de agosto de 2018, edição nº. 11.333, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94,
bem como demais alterações posteriores.
Contrato de compra nº. 189/2018
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: DHM SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Objeto: Contratação de empresa, para o fornecimento de peças e serviços de bombas injetoras, para a manutenção
dos veículos do Fundo Municipal de Saúde.
Valor: R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).
Vigência: 16/08/2018 a 15/08/2019.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 122/2018 - PMU,
homologado pela Portaria n° 2.584/2018, em 14 de agosto 2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 15 de
agosto de 2018, edição nº. 11.339, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94,
bem como demais alterações posteriores.
Umuarama, 30 de agosto de 2018.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE alto paraiso

Estado do Paraná
DECRETO N. º 1867/2018
DATA: 30 de Agosto de 2018.
SÚMULA: Adjudica e homologa resultado do processo licitatório, Modalidade Pregão, n.°072/2018.
O Prefeito Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pelo Pregoeiro, Sr. Valdemir Ribeiro Sparapan,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor das empresas GRAN BIO SERVIÇOS LTDA, os lotes II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e XI,
a favor da empresa DHM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP, o lote XII, e a favor da empresa PR PNEUS LTDA, o lote
I e X, resultado do processo licitatório, modalidade Pregão, n. º 072/2018.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório, modalidade Pregão, n.º 072/2018 em favor das empresas
GRAN BIO SERVIÇOS LTDA, os lotes II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e XI, a favor da empresa DHM SERVIÇOS TÉCNICOS
LTDA EPP, o lote XII, e a favor da empresa PR PNEUS LTDA, o lote I e X, que tem como objeto: Aquisições de Peças
com Serviços de reposição para a os veículos do tipo Micro Ônibus, Ônibus e Caminhão do Município de Alto Paraíso,
constante nos lotes I ao XII, do Anexo I-A, deste Edital.
Art. 3º). Este decreto entrará em vigor na data de publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 30 dias do mês de Agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE Alto Piquiri

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 1036/2018
Homologa Julgamento proferido no Processo Licitatório Pregão nº 49/2018, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Alto Piquiri - PR, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 03/2018 de 09/01/2018,
sobre o Processo de Licitação na Modalidade de Pregão nº 49/2018, que tem por objeto a (o) Contratação de empresa
habilitada para fornecimento de materiais de expediente para manutenção das rotinas de todas as secretarias do
município de Alto Piquiri..
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada.
PROPONENTE:
VALOR TOTAL
SILVANA ARAUJO SANTANA CRISTALDO- ME R$ 7.685,00 sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais
C. J. LOPES - PAPELARIA - ME R$ 117.942,00 cento e dezessete mil, novecentos e quarenta e dois reais
F.P. GARALUZ - ME R$ 12.320,00 doze mil, trezentos e vinte reais
FONDAZZI & NICKUS LTDA EPP R$ 10.899,00 dez mil, oitocentos e noventa e nove reais
MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 10.024,00 dez mil e vinte e quatro reais
RP MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - EPP R$ 18.300,00 dezoito mil e trezentos 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, 30 de agosto de 2018
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE Alto Piquiri

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 152/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: C. J. LOPES - PAPELARIA - ME
DO OBJETO: Contratação de empresa habilitada para fornecimento de materiais de expediente para manutenção das
rotinas de todas as secretarias do município de Alto Piquiri.
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até
30 de agosto de 2019.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 117.942,00 (cento e dezessete mil,
novecentos e quarenta e dois reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do
Pregão nº 49/2018.
Alto Piquiri - PR, 31 de agosto de 2018.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
CELIO JOSE LOPES
Representante Legal da Empresa
Contratado
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 154/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: FONDAZZI & NICKUS LTDA EPP
DO OBJETO: Contratação de empresa habilitada para fornecimento de materiais de expediente para manutenção das
rotinas de todas as secretarias do município de Alto Piquiri.
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até
30 de agosto de 2019.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 10.899,00 (dez mil, oitocentos e noventa
e nove reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Pregão nº 49/2018.
Alto Piquiri - PR, 31 de agosto de 2018.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
LUIZ FONDAZZI
Representante Legal da Empresa
Contratado
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 153/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: F.P. GARALUZ - ME
DO OBJETO: Contratação de empresa habilitada para fornecimento de materiais de expediente para manutenção das
rotinas de todas as secretarias do município de Alto Piquiri.
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até
30 de agosto de 2019.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 12.320,00 (doze mil, trezentos e vinte
reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Pregão nº 49/2018.
Alto Piquiri - PR, 31 de agosto de 2018.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
FLAVIO PEREIRA GARALUZ
Representante Legal da Empresa
Contratado
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Publicações legais
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 012/2018 - CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - PREÂMBULO
1.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ªR.S., inscrito no CNPJ nº. 86.689.023/000170, com sede à Av. Ângelo Moreira da Fonseca, 866, de conformidade com a Lei nº. 8.666/93, suas alterações,
Lei nº. 8.080/90, e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS
JURÍDICAS, nos termos das condições estabelecidos no presente Instrumento de Chamamento.
1.2. A análise da documentação dos interessados será realizada pelos membros da Comissão Técnica de
Credenciamento do CISA, com avaliação final em conformidade com os parâmetros e requisitos estabelecidos neste
Edital;
1.3. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados, vistoria técnica e o
cumprimento das demais exigências contidas no presente Edital.
2. OBJETO DO CREDENCIAMENTO
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de
serviços na área de saúde com apoio e diagnósticos laboratoriais, compreendendo a realização de exames de
análises clínicas em regime ambulatorial, eletivo nas dependências da contratada, conforme encaminhamento do
CISA, que serão pagos com valores constantes na tabela CISA e tabela SUS.
3. REGÊNCIA LEGAL
O presente credenciamento é regido pela Lei Federal n. ° 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores
e demais legislação pertinente, aplicando-se, no que couber, os princípios de direito público, suplementados pelo
direito privado.
4. PRAZOS
4.1. O requerimento de credenciamento deverá ser dirigido a Comissão Técnica de Credenciamento, acompanhado
de toda a documentação exigida de acordo com o item 5 deste Edital, devendo ser protocolado junto ao CISA, no
horário das 08:00 h às 12:00 h e das 13:30 h as 17:00 hs de segunda-feira a sexta-feira, até o dia 31 de dezembro
de 2018, em envelope lacrado.
4.2. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado em decorrência do credenciamento será de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 57, da
Lei 8.666/93 e suas alterações;
4.3. O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias corridos, contados da convocação do interessado.
5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CREDENCIAMENTO
5.1. Os seguintes documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados juntamente com o pedido de
credenciamento:
a) Contrato Social e suas alterações;
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio da empresa em plena validade;
d) Prova de Regularidade junto ao INSS, em plena validade;
e) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; (FGTS), emitido pela Caixa Econômica
Federal, em plena validade;
f) Certificado de Regularidade da Vigilância sanitária;
g) Inscrição da empresa no CRF
h) Cópia do CRF e diploma do profissional (ais) responsável (eis) pela prestação dos serviços.
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista.
j) Credenciamento junto ao LACEN (ou laboratório de suporte credenciado no LACEN)
k) Profissional capacitado para fazer os exames de BAAR (baciloscopía), cultura de BAAR, hanseníase por colheita de
linfa, leishimaniose, enviando toda lâmina realizada no laboratório para conferência e controle de qualidade atestado
pelo LACEN.
l) Técnico e profissional responsável treinado periodicamente no LACEN em Curitiba.
m) Controle de qualidade externo mensal tipo PNCQ ou PELM para comprovar que seus equipamentos realizam
exames com qualidade e precisão, comprovando ao final do ano que tudo está de acordo com a avaliação anual.
5.2. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelos membros da
Comissão Técnica de Credenciamento do CISA, sendo recepcionado o pedido de credenciamento somente mediante
a documentação completa estabelecida;
5.3. A Comissão Técnica de Credenciamento poderá, durante a análise da documentação, convocar os interessados
para quaisquer esclarecimentos que porventura se façam necessários;
5.4. Será inabilitado o interessado que não apresentar toda a documentação exigida no presente Edital.
5.5. A classificação será de acordo com a ordem de entrega dos envelopes com a documentação exigida.
6. DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO.
6.1. Serão credenciados os interessados que preencham os requisitos previstos neste Edital, de acordo com as
necessidades conforme disponibilidade financeira e orçamentária;
6.2. Após análise da documentação e comissão a Técnica de Credenciamento emitirá um parecer técnico mencionado
na cláusula anterior, viabilizando do credenciamento, por especialidade e/ou área de interesse, o qual será submetido
de imediato para a contratação;
6.3. Das decisões da Comissão Técnica de Credenciamento caberá recurso, no prazo de 05 dias, a contar da data
da ciência da decisão.
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. Com a conclusão da análise, os requisitos atendidos ou não para o credenciamento os interessados serão
comunicados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data final de entrada das propostas;
7.2. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão contratados por meio de instrumento de
prestação de serviços, de natureza precária, caracterizado pela unilateralidade e discricionariedade, onde se
estabelecerão os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, podendo o contrato ser rescindido, a qualquer
tempo, sem que caibam aos contratados quaisquer direitos, vantagens ou indenizações;
7.3. São de inteira responsabilidade das empresas e profissionais contratados, as obrigações pelos encargos
previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes de execução do Contrato;
7.4. As empresas contratadas são responsáveis pelos danos causados diretamente ao CISA e ou terceiros,
decorrentes da execução do contrato.
7.5. As empresas contratadas serão responsáveis pela transferência dos dados relativos aos exames agendados pelo
sistema de gerenciamento de saúde do CISA, assim como, a emissão dos resultados através do mesmo.
7.6. Os custos referentes ao item anterior (7.5) serão de responsabilidade da contratada.
8. DO PREÇO
8.1 A remuneração pela prestação de serviços será de acordo com a tabela SUS e tabela constante CISA, conforme
relatório de serviços realizados.
8.2 O valor pactuado neste instrumento poderá ser alterado, quando houver reajuste da tabela do CISA ou da tabela
SUS, que envolvam os serviços realizados.
9. DOS RECURSOS FINANCEIROS
Para atender as despesas decorrentes do credenciamento, valer-se-á de recursos próprios e que estão livres e
não comprometidos, conforme DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA vigente do CISA, a serem discriminadas no ato da
contratação.
10. DAS SANÇÕES
O inadimplemento contratual implicará em sanções previstas na Lei de Licitações e no contrato, assegurado o direito
de ampla defesa.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O CISA poderá, a qualquer tempo, motivadamente, aditar, revogar total ou parcialmente, ou mesmo anular o
presente processo, sem que disso decorra qualquer direito ou indenização ou ressarcimento para os interessados,
seja de que natureza for;
11.2. O CISA poderá, a qualquer tempo, realizar novos credenciamentos, através da divulgação de um novo
regulamento;
11.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverá
ser encaminhado por escrito à Comissão Técnica de Credenciamento.
12. Este chamamento público será publicado mensalmente no diário oficial do CISA.
Umuarama, 30 de agosto de 2018.
LUÍS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente
NILSON MANDUCA
Coordenador
ANEXO I
MODELO I – PESSOA JURÍDICA (ADEQUAR COM A ÁREA PRETENDIDA)
(em papel timbrado/personalizado da empresa ou prestador)
Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde
O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS para a prestação
de serviços na área de saúde com apoio e diagnósticos laboratoriais, compreendendo a realização de exames de
análises clínicas em regime ambulatorial, eletivo nas dependências da contratada, conforme encaminhamento do
CISA, que serão pagos com valores constantes na tabela SUS e tabela CISA, nos termos do chamamento público
nº 012/2018.
Razão Social: ______________________________________________________
Nome Fantasia: ____________________________________________________
Endereço Comercial:
CEP:___________________________ Cidade: ______________ Estado: ________
CNPJ:___________________________
Realização de exames laboratoriais.
Farmacêutico Bioquímico Responsável:__________________________________________________
CRF do Bioquímico Responsável:____________________
R.G. do Bioquímico Responsável:____________________
CPF do Bioquímico Responsável: ____________________
Data:_________________________________
(assinatura do solicitante)
(nome do solicitante)
ANEXO II
EXAMES TABELA CISA
EXAMES
VALOR CISA
(
)
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA
15,00
(
)
GASOMETRIA ARTERIAL
35,00
(
)
SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE IGG
16,97
(
)
BACTEROSCOPIA PELO GRAM
3,68
(
)
DENGUE IGG
30,00
(
)
GASOMETRIA VENOSA
35,00
(
)
EXAME DE PPD (TUBERCULOSE)
20,00
(
)
CURVA DE LH, FSH COM 15’, 30’, 60’ E 90’
410,00
(
)
TOLERANCIA A LACTOSE - SALIVA/DB
145,00
(
)
PROTEINA C ULTRA SENSÍVEL
70,00
(
)
DENGUE IGM
20,00
(
)
COAGULOGRAMA
20,00
(
)
COMPLEMENTO TOTAL CH50
30,00
(
)
SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE IGM
16,97
(
)
IGE TRIGO
25,00
(
)
IGE CAFEINA LACTOALBUMINA
20,00
(
)
AC ANTIENDOMIRO IGA
35,00
(
)
TESTE DE TOLERANCIA A LACTOSE
16,00
(
)
SOROLOGIA PARA CITOMEGALOVIRUS IGG E IGM
70,00
(
)
SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA
7,00
(
)
PESQUISA DE BAAR NA URINA
4,20
(
)
LH BASAL
8,97
(
)
PESQUISA DE MUTAÇÃO DO FATOR II
300,00
(
)
MUTAÇÃO G20210A DO FATOR II (MUTAÇÃO METILOTETRAHAHIDRIFOLATO REDUTATASE
(MTHFR) 300,00
(
)
FATOR V DE LEIDEN
120,00
(
)
PROTEÍNA S FUNCIONAL
150,00
(
)
PROTOPARASITOLÓGICO
45,00
(
)
CARIÓTIPO
321,40
(
)
TESTE DE CLONIDINA
120,00
(
)
PRILOCAINA
87,00
(
)
LINDOCAINA OU XYLOCAINA
87,00
(
)
NOVACAINA
92,00
(
)
SOROLOGIA PARA EPSTEIN BAAR IGG
35,00
(
)
SOROLOGIA PARA EPSTEIN BAAR IGM
35,00
(
)
SOROLOGIA PARA HTLV
36,00
(
)
CRIOGLOBULINAS
10,00
(
)
DOSAGEM DE ALDOLASE
7,50
(
)
RAST EX-1
25,00
(
)
RAST HX-2
25,00
(
)
CHAGAS IGG
10,00
(
)
CHAGAS IGM
10,00
(
)
HOMOCISTEINA
45,00
(
)
PROTROMBINA (DETECÇÃO DE MUTAÇÃO DO GENE )
285,00
(
)
ANTI ENDOMISIO IGG
32,00
(
)
ANTI ENDOMISIO IGM
37,00
(
)
VITAMINA B1
100,00
(
)
ERITROPOIETINA
47,50
(
)
FATOR V DE COAGULAÇÃO
23,75
(
)
IGE ESPECIFICO GEMA DE OVO
14,00
(
)
D-DIMERO
90,00
(
)
BLASTOMICOSE ANTICORPOS
59,00
(
)
TUBERCULOSE SOROLOGIA
104,50
(
)
TESTE DE PATERNIDADE (PAI-MÃE-FILHO)
427,00
(
)
HISTOPLASMOSE SOROLOGIA
61,00
(
)
METANEFRINAS URINARIAS
51,00
(
)
VITAMINA A
74,00
(
)
VITAMINA D
70,00
(
)
COCAINA E MACONHA
34,20
(
)
FRAGILIDADE OSMOTICA
9,50
(
)
TOXOCARA IGG
65,00
(
)
TOXOCARA IGM
65,00
(
)
TROPONINA CARDIACA I
36,10
(
)
TROPONINA CARDIACA T
36,10
(
)
PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV)
237,50
(
)
ANTI DNA (HELICE SIMPLES)
25,00
(
)
FRUTOSAMINA
9,02
(
)
ATIVADOR DE PLASMINOGENEO
910,00
(
)
CCP- ANTICORPOS
55,10
(
)
TRAB
25,00
(
)
IGE MULTIPLO(EX2)
14,00
(
)
IGE MULTIPLO(HX2)
14,00
(
)
ANTI-TRANSGLUTAMINASE IGA
75,00
(
)
ANTI-TRANSGLUTAMINASE IGG
75,00
(
)
ANTI LKM 1
19,00
(
)
ANTI NEUTROFILOS
50,00
(
)
ANTI-SACCHAROMYCES IGA
61,75
(
)
HLA B27 DETECÇÃO POR PCR
90,00
(
)
CULTURA DE BAAR
25,00
(
)
MICROALBUMINURIA
15,00
(
)
ESPERMOGRAMA
20,00
(
)
CHAGAS IGG
10,00
(
)
CHAGAS IGM
10,00
(
)
PROGRAF-DOSAGEM DE TACROLIMUS
100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ivaté

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 1.193/2018
REF.: TOMADA DE PREÇO: 003/2018
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 DE AGOSTO DE 2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: RUFFO – ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA – ME
CNPJ: 09.007.053/0001-09
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS, E O
ACOMPANHAMENTO E INSTRUÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS IMPETRADOS, REFERENTES À REALIZAÇÃO
DE UM CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DAS VAGAS EXISTENTES ATÉ O MOMENTO
DA CONFECÇÃO DO EDITAL, MAIS AS VAGAS QUE VAGAREM E FOREM CRIADAS DURANTE O PRAZO DE
VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO, PARA ADMISSÃO DE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO E CRIAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA (CR), PARA CARGO PÚBLICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE IVATÉ/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
VALOR TOTAL: R$ 131.652,00 (CENTO E TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2018, RESSALVADO O DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE ACORDO COM O
ART. 57, INC. II DA LEI 8.666/93.
FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.

MUNICÍPIO DE DOURADINA.

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
FUNDAMENTAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 82/2018
DISPENSA Nº. 21/2018
Base legal – Art. 24, inciso II, da Lei 8.666 de 21/06/93.
OBJETO: É objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para o fornecimento de Internet
Banda Larga com velocidade de 06 (seis) MEGA, para a Escola Rural Municipal Vila Formosa e Posto de Saúde,
ambos no Distrito de Vila Formosa, Município de Douradina-PR.
Contrato de Prestação de Serviços nº. 089/2018		
ID: nº. 1722
Data do Contrato 21/08/2018
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR, com sede à Avenida Barão do Rio Branco 767, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
78.200.110/0001-94, neste ato representado pelo Senhor João Jorge Sossai, Prefeito Municipal, abaixo assinado, em
pleno exercício de suas funções.
CONTRATADA:
SKAY NET CAMILLO LTDA. - ME, com sede na Rua João Ramalho, 42, Centro, CEP. 87.485-000, na Cidade de
Douradina, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 09.491.925/0002-38, no valor de R$- 2.640,00 (dois mil e seiscentos e
quarentas reais).
Prazo de vigência: 120(cento e vinte) dias
Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (21/08/2018).
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

leis@ilustrado.com.br
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370,00
(
)
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UTERINO
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)
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)
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(
)
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(
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DOSAGEM DAS CELULAS NK (CD-3+16+53)
100,00
PESQUISA DE MYCOPLASMA, UREAPLASMA, NEISSERIA, GONORREIA E CHLAMYDIA NO COLO
35,00
ANTICORPOS ANTIFOSFATIDIL SERINA
700,00
ANTICORPOS ANTIFOSFATIDIL ETOLONAMINA
1,286,00
PESQUISA DE CRIAGLUTININAS
23,00
PESQUISA DE CRIOGLOBULINAS
10,00
ANTICORPO ANTI C1Q
465,00
PESQUISA DE HLA B51
155,00
PERFIL GENETICO PARA DOENÇA CELÍACA
440,00
AVIDEZ PARA RUBÉOLA
110,00
C1Q E C1 INIBIDOR
550,00
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EXAMES
Pesquisa de anticorpo anticardiolipina IGA
Teste genético 1ª linha para investigar hemocromatose
Brucelose (PCR)
Brucelose (ELISA) IGG
Brucelose (ELISA) IGM
Brucelose (Rosa Bengala)
Teste de Ham
IGE específico ibuprofeno
IGE específico paracetamol
IGE específico amoxilina
Curva de HG
Curva de IGF
Celularidade global e específica
PCR p/ tuberculose
Anti-RNA
Anti-cutomero
PM-SLC
IGE específico mipivacaina
IGE específico norepinefrina
Córpulos de Heinz
Pesquisa de alterações gene Jak 2
Cistatina C
Anti-citoplasma
CD3
CD4
CD8
CD9
Microdeleção Cromossomo Y
Anti-histoina
IGE específico Amendoim
IGE específico Nozes
IGE específico Girassol
IGE específico Gergelim
Coleta para Carga viral
Coleta para CD4
T3 LIVRE
PSA LIVRE
ALBUMINA
TESTE DE FALCIZAÇÃO
TESTE RÁPIDO PARA TUBERCULOSE
DOSAGEM DE ANTICORPO ANTI-RECEPTOR DE ACETILCOLINICO
BCR/ABL – TRANSLOCAÇÃO RT-PCR QUANTITATIVO
BCR/ABL – TRANSLOCAÇÃO RT-BCR QUALITATIVO
VITAMINA B3
CA 72-4
CULTURA PARA FUNGOS
IGE ESPECIFICO PIMENTA VERDE
IGE ESPECIFICO PIMENTA NEGRA
IGE VENENO DE ABELHA
IGE PERNILONGO
IGE MULTIPLO MX1 FUNGOS
IGE ESPECIFICO LEITE DE VACA
IGE ESPECIFICO CHOCOLATE
IGE ESPECIFICO PEIXE
IGE ESPECIFICO CASTANHAS (FX1)
IGE ESPECIFICO OVO
IGE ESPECIFICO CLARA DO OVO
IGE ESPECIFICO OVOMUCOIDE
IGE ESPECIFICO OVOALBUMINA
IGE ESPECIFICO CONALBUMINA
IGE ESPECIFICO CORANTE AMARELO
LIZOSIMA
IGE ESPECIFICO CARNE DE FRANGO
IGE TRIGO
IGA TRIGO ( ANTI ENDOMISIO IGA)
IGM TRIGO (ANTI ENDOMISIO IGM)
C2 COMPLEMENTO- FRAÇÃO
IGA TOTAL
IGG TOTAL
IGM TOTAL
IGE TOTAL
IGD TOTAL
CD 16/56 (NATURAL KILLER)
BETA LACTO GLOBULINA
ALFA LACTO ALBUMINA
LACTOFERRINA
CASEINA
FOSFOLIPIDEOS
ADENOSINA DEAMINASE
ANTI- DNA NATIVO (DUPLA HELICE)
SUBPOPULAÇÃO LINFOCITÁRIA CD3-CD4-CD8
H1N1- DETECÇÃO POR PCR
APOLIPOPROTEINA B
APOLIPOPROTEINA A1
ANTICORPOS ANTI- AQUAPORINA
ARSÊNIO
HORMONIO ANTIMULLERIANO
ANTI ASPERGILLUS Sp
CULTURA DE UREAPLASMA
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COXSACKIE A9 IGM
75,00
OXALATO (ACIDO OXALICO) URINA 24 HS
15,00
CITRATO (ACIDO CITRICO) URINA 24 HORAS
8,00
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA
25,00
PROTEINA C FUNCIONAL
50,00
PROTEINA S FUNCIONAL
150,00
ANTITROMBINA III
40,00
FATOR V DE LEIDEN
120,00
HOMOCISTEINA
45,00
FIBRINOGENIO
20,00
PROTROMBINA (DETECÇÃO DE MUTAÇÃO DO GENE)
285,00
CRIOGLOBULINAS
10,00
TOXOPLASMOSE AVIDEZ IGG
40,00
FERRO SERICO
7,00
CA 125
30,00
ANTI ENDOMISIO IGG
32,00
ANTI ENDOMISIO IGM
37,00
VITAMINA B1
100,00
ERITROPOIETINA
47,50
HTLV 1 E 2
31,58
FATOR V DE COAGULAÇÃO
23,75
IGE ESPECIFICO GEMA DE OVO
14,00
CARIOTIPO
250,00
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS
15,00
CA 15-3
25,00
D-DIMERO
90,00
BLASTOMICOSE ANTI CORPOS
59,00
TUBERCULOSE SOROLOGIA
104,50
TESTE DE PATERNIDADE (PAI+MAE+FILHO)
427,50
ESPERMOCULTURA
20,00
METANEFRINAS URINARIAS
51,00
VITAMINA A
74,00
VITAMINA D
70,00
COCAINA E MACONHA
34,20
ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS
9,02
FRAGILIDADE OSMOTICA
9,50
TOXOCARA IGG
65,00
TOXOCARA IGM
65,00
TROPONINA CARDIACA I
36,10
TROPONINA CARDIACA T
36,10
PAPILOMAVIRUS HUMANO ( HPV )
237,50
FRUTOSAMINA
9,02
ATIVADOR DE PLASMINOGENIO
910,00
HEMOCULTURA
25,00
HISTOPLASMOSE SOROLOGIA
61,00
METIL-MTHFR DETC. MUT
260,00
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG
35,00
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM
35,00
PESQUISA ERRO INATO METABOLISMO AMPLIADO NO SANGUE
90,00
HELICOBACTER PYLORI IGG
27,55
HELICOBACTER PYLORI IGG
27,55
MACROPROLACTINA
30,00
ANTI SCL 70
70,00
CAPACIDADE LATENTE DE LIGAÇÃO DE FERRO
19,00
DETECÇÃO DAS MUTAÇÕES C677 T E A1298C
237,50
WESTERN BLOT
150,00
COBRE
24,70
CITOLOGIA ONCOTICA
66,50
ALDOSTERONA
23,75
COFATOR RISTOCEINA
641,25
CERULOPLASMINA
15,00
ANTI ILHOTA
55,00
FATOR IX
20,90
FATOR VIII
55,00
TESTE DE GLUCAGON
460,00
ANTI COAGUILANTE LUPICO
40,00
MUTAÇÃO METILENOTETRAHIDROFOLATO REDUTASE (MTHFR) MUTAÇÕES C677T E A1298C
IGE FORMIGA
35,00
IGE PO
25,00
IGE ACARO
25,00
ANTICORPOS ANTIQUAPORINA
400,00
BORRELIA BURGDORFERI (DOENCA DE LYNA)
54,00
TESTE ALERGICO A AMOXILINA
20,00
TESTE ALERGICO A GENTAMICINA
100,00
TESTE ALERGICO E SULFAMETAXAZOL
140,00
TESTE ALERGICO A TRIMETROPINA
70,00
TESTE ALERGICO A DOXILINA
65,00
TESTE ALERGICO A TIOPENTAL
45,00
CARGA VIRAL
335,00
COXSACKIE A9 IGG
335,00
COXSACKIE B1-6 IGM
155,00
COPROLOGICO FUNCIONAL
46,00
ANÁLISE QUÍMICA CALCULO URINÁRIO
31,00
ANTI GAD
145,00
IGFS
33,25
IGFBP
45,00
IGE SOJA
25,00
IGE GLUTEM
25,00
IGE LACTOGLOBULINA
20,00
AC TRANSGUTOMINOSE IGA
60,00
ANTICORPO ANTI SACCHARAMYCES ASCA
80,00
FATOR II
130,00
LIPASE
2,25
MATENEFRINAS URINÁRIAS
51,00
ANTI JO 1 ANTICORPOS
50,00
IGFBP 3 PROTEÍNA LIGADORA IGF I TIPO 3
45,00
CATECOLAMINAS PLASMATICAS
125,00
ACIDO VANIL MANDELICO
9,00
IGE (F4) TRIGO
25,00
IGE (F14) GRÃO DE SOJA
8,78
IGE (F232) OVO ALBUMINA
14,00
IGE ESPECÍFICO (F233) ALIMENTOS OVOMUCÓIDE
25,00
IGE (F77)B - LACTOQBULINA
25,00
IGE (F76)A - LACTOABULINA
25,00
IGE (F78) CASEÍNA
25,00
IGE LEITE
25,00
IGE POEIRA
25,00
CULTURA DE FEZES
20,00
TESTE ALERGICO A AMPICILINA
20,00
TETRACICLINA
68,00
CA 19-9
50,00
CATECOLAMINAS
100,00
CURVA DE GLICOSE E INSULINA
50,00
DOSAGEM DE VITAMINA C
65,00
DOSAGEM DE VITAMINA E
65,00
TESTE DE GLUCAGON
460,00
TESTE ALERGICO A PENICILINA
20,00
TESTE ALERGICO A CEFALOSPORINA
68,00
COXSACKIE B6 IGM
120,00
ERROS INATOS DO METABOLISMO MATERIAL URINA
90,00
TRIAGEM EXPANDIDA PARA ERROS INATOS DO METABOLISMO MATERIAIS URINA E PLASMA

VALOR CISA
40,00
300,00
500,00
80,00
80,00
15,00
15,00
80,00
70,00
30,00
25,00 cada
60,00 cada
25,00
130,00
40,00
25,00
150,00
70,00
80,00
20,00
300,00
100,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
330,00
70,00
35,00
35,00
35,00
35,00
8,96
8,96
11,60
16,42
15,00
10,00
28,00
190,00
748,00
460,00
272,00
35,00
25,00
R$ 35,00
R$ 35,00
R$ 20,00
R$ 20,00
R$ 20,00
R$ 20,00
R$ 20,00
R$ 20,00
R$ 20,00
R$ 25,00
R$ 20,00
R$ 25,00
R$ 25,00
R$ 38,00
R$ 35,00
R$ 70,00
R$ 20,00
R$ 20,00
R$ 35,00
R$ 35,00
R$ 65,00
R$ 17,00
R$ 17,00
R$ 17,00
R$ 17,00
R$ 30,00
R$ 60,00
R$ 20,00
R$ 20,00
R$ 200,00
R$ 20,00
R$ 35,00
R$ 35,00
R$ 35,00
R$ 35,00
R$ 120,00
R$ 15,00
R$ 15,00
R$ 15,00
R$ 33,00
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 25,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ivaté

Estado do Paraná
DECRETO N.º 167/2018
SÚMULA: Homologa resultado de processo Licitatório.
O Prefeito do Município de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Homologado o resultado do processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº. 068/2018, em
favor das empresas: ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI ME (lote 1),
CIRURGICA ONIX - EIRELI – ME (lote 2), SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP
(lotes 3, 5 e 7), SULMED - ARTIGOS HOSPITALARES LTDA (lotes 4 e 8) e MC MEDICAL PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALARES – EIRELI (lote 6), que tem como objeto a aquisição de medicamentos para atendimento das
diversas unidades de saúde do município de Ivaté, com vigência de contratação de 12 meses.
Art. 2º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, aos 30 dias do mês de Agosto de 2018.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE Cidade Gaúcha

Estado do Paraná
DECRETO N.º 104/2018
Dispõe sobre a declaração de LUTO OFICIAL, e Ponto Facultativo, no município de Cidade Gaúcha – Estado do
Paraná e, dá outras providências.
Eu, ALEXANDRE LUCENA, Prefeito do Município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, no uso de minhas
atribuições legais,
Considerando o contido na Lei Orgânica Municipal, bem como, nas demais legislações municipais vigentes;
Considerando o falecimento da Sra. FRANCISCA LOPES MARQUES, na data de 29/08/2018 e seu sepultamento
em 30/08/2018, genitora da Servidora Municipal Marina Marques e do Secretário Municipal de Agricultura, Industria
e Comércio, Manoel Messias Marques;
DETERMINO:
Art. 1º - Fica decretado Luto Oficial no Município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, no dia 30 de Agosto de 2018,
em homenagem a Sra. FRANCISCA LOPES MARQUE, falecida no dia 29 de agosto do corrente ano;
Parágrafo Único – Instituir PONTO FACULTATIVO, a partir das 16:00 horas até as 18:00 horas, no dia 30 de Agosto
de 2018, em todas as repartições públicas, comércio e indústrias em geral, situadas em Cidade Gaúcha.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.
Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se.
Edifício da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de Agosto do ano de
Dois Mil e Dezoito.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal
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ANTICORPOS IGM MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
ANTICORPOS IGG MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
IGE MULTIPLO (WX5) PLANTAS
PESQUISA MOLECULAR DE CROMOSSO X FRAGIL
ZIKA VIRUS IGG
ZIKA VIRUS IGM
ZIKA VIRUS TESTE MOLECULAR
VITAMINA K
BNP- PEPTIDEO NATRIURÉTICO
ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IGA
ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IGG E IGM
IGE ESPECIFICO FOLHA DE TABACO
IGE ESPECIFICO AZITROMICINA
VITAMINA B6
SEROTONINA
BNP
MONONUCLEOSE IGG
MONONUCLEOSE IGE
ANTI IGM ADENOVIRUS
ANTI IGG ADENOVIRUS
SARAMPO IGM
SARAMPO IGG
PESQUISA FUNGOS (MICOLOGICO DIRETO)
ANTIBIOGRAMA AUTOMATIZADO
ANTIFUNGIGRAMA
IGE ESPECIFICO CARNE DE PORCO
IGE ESPECIFICO TOMATE
IGE ESPECIFICO MORANGO
IGE ESPECIFICO ABACAXI
IGE ESPECIFICO MILHO
IGE ESPECIFICO BARATA
IGE ESPECIFICO VENENO VESPA
IGE ESPECIFICO ACIDO ACETIL SALICILICO
INIBIDOR DE C1 ESTERASE QUANTITATIVO
IGE ESPECIFICO DIPIRONA
IGE ESPECIFICO DICLOFENACO
IGFBP-3 PROTEINA LIGADORA
FOSFATASE ALCALINA OSSEA ESPECIFICA
FATOR XIII
FLUORETO
UROCULTURA
CULTURA + ANTIBIOGRAMA
HEMOGRAMA C/ PLAQUETAS
PESQUISADE FUNGOS ESCARRO 1ª AMOSTRA
PESQUISA DE FUNGOS ESCARRO 2ª AMOSTRA
PESQUISA DE FUNGOS ESCARRO 3º AMOSTRA
PESQUISA DE FUNGOS ESCARRO 4ª AMOSTRA
T3 REVERSO
TOXOCARA CANIS IGG
IGE ESPECIFICO ACIDO BENZOICO
DOSAGEM DE PORFIRINA
IGE ESPECIFICO GRAMINEAS- FESTUCA ELATIOR
DETERMINAÇÃO PH FEZES
IGE ESPECIFICO PIROXICAM
FENILALANINA
PROVA DO LAÇO
PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES
PRÉ ALBUMINA
PROTEINURIA DE 12 HORAS
PROTEINURIA DE 24 HORAS
ANTI JO1
LIPIDES TOTAIS
COLETA PARA PCR
APLICAÇÃO E LEITURA PARA PROVA TUBERCULINA (PPD )
LIPIDOGRAMA
CHIKUNGUNYA IGG E IGM
TESTE DE ESTÍMULO (LH-RH GONADORELINA)
EXAME DE PPD (TUBERCULOSE)

R$ 90,00
R$ 110,00
R$ 20,00
R$ 450,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 270,00
R$ 150,00
R$ 75,00
R$ 75,00
R$ 20,00
R$ 54,00
R$ 80,00
R$ 20,00
R$ 145,00
R$ 35,00
R$ 35,00
R$ 50,00
R$ 35,00
R$ 25,00
R$ 20,00
R$ 15,00
R$ 45,00
R$ 20,00
R$ 25,00
R$ 25,00
R$ 25,00
R$ 25,00
R$ 35,00
R$ 20,00
R$ 20,00
R$ 35,00
R$ 18,00
R$ 130,00
R$ 35,00
R$ 30,00
R$ 55,00
R$ 60,00
R$ 15,00
R$ 15,00
R$ 25,00
R$ 6,80
R$ 12,00
R$ 12,00
R$ 12,00
R$ 12,00
R$ 62,00
R$ 25,00
R$ 45,00
R$ 200,00
R$ 25,00
R$ 5,00
R$ 35,00
R$ 15,00
R$ 5,00
R$ 5,00
R$ 50,00
R$ 10,00
R$ 10,00
R$ 35,00
R$ 9,00
R$ 8,96
R$ 8,96
R$ 14,23
R$ 164,90
R$ 1.380,00
R$ 30,00

ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem, de um lado o
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ª R.S., inscrito no CNPJ sob o n° 86.689.023/0000170, com sede à Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, 866, na cidade de Umuarama/PR neste ato representado pelo
seu Presidente o Sr. LUÍS CARLOS BORGES CARDOSO,.................., .....................agente político, Inscrito no CPF
sob nº. .................... portador da Cédula de Identidade nº. .............., doravante denominado CONTRATANTE, e, de
outro a empresa ................., inscrita no CNPJ ................, com sede na .........................., doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. .........................., ............., ..........., ................., portador da cédula de
identidade civil RG nº .................... e do CPF n° ..............., residente e domiciliado .............................., resolvem firmar
o presente contrato, como segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CONTRATAÇÃO: O presente contrato é decorrente do Edital de Chamamento Publico
nº 012/2018, regido pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94, conforme processo de
inexigibilidade nº ........, ratificado em ...........
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços na área de saúde
com apoio e diagnósticos laboratoriais, compreendendo a realização de exames de análises clínicas em regime
ambulatorial, eletivo, conforme encaminhamento do CISA, que serão pagos com valores constantes na tabela SUS
e tabela CISA.
Parágrafo Primeiro: Os exames serão coletados nas dependências da contratada, sendo de sua exclusiva
responsabilidade o fornecimento de recursos humanos, equipamentos, materiais, medicamentos e insumos
necessários para a sua realização.
Parágrafo Segundo: Os resultados dos exames devem ser disponibilizados no sistema de gerenciamento do CISA e
podem ser entregues diretamente ao paciente, mediante acordo entre as partes, obedecendo aos prazos e critérios
técnicos para a realização dos serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: Pelos serviços prestados a contratada receberá da contratante o valor de até
R$ .................. (.........................) anuais.
Parágrafo Único: É vedado ao CONTRATADO cobrar das pessoas atendidas, ou do responsável, qualquer valor
adicional aquele pago pelo CONTRATANTE para atividades objeto deste contrato, sob pena de rescisão imediata
do contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A execução do objeto dar-se-á segundo os princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde, regulamentados pela Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990.
CLÁUSULA QUINTA – ATENDIMENTO PREFERENCIAL: Cabe a CONTRATADA dar prioridade no atendimento ao
idoso (entendendo-se como tal a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos) conforme o artigo 230 da Constituição
Federal e artigo 3º da lei 10.741/03 e a criança e ao adolescente, conforme artigo 227 da Constituição Federal.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: Os serviços ora contratados serão prestados
diretamente pela empresa Contratada, sendo de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização
de pessoais para execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais,
fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese
poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.
e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA obriga-se a:
Parágrafo Primeiro: Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se
sempre a qualidade na prestação de serviços;
Parágrafo Segundo: Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;
Parágrafo Terceiro: Notificar o CONTRATANTE de eventual alteração de sua razão social ou de seu controle acionário
e de mudança em sua diretoria, contrato ou estatuto, enviado ao CONTRATANTE, no prazo de sessenta (60) dias,
contados a partir da data do registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório
de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA: A CONTRATADA é responsável pela
indenização de dano causado ao paciente e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária
ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos.
CLÁUSULA NONA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:
I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados,
se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de
execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou
de execução de contrato;
c)”prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d)”prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade,
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de
alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de
o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível,
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado
pelo organismo.
III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá
concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por
ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e
registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do presente contrato
correrão por conta da dotação orçamentária .................
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente da emissão da nota fiscal, após a prestação de serviços, devendo a CONTRATADA
apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, até o quinto (5º) dia útil do mês seguinte à prestação dos serviços, as
faturas e os documentos referentes aos serviços efetivamente prestados.
Parágrafo Único: O pagamento fica condicionado à apresentação da Nota Fiscal, juntamente com a apresentação da
Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS e o Certificado de Regularidade Fiscal (FGTS).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO: A execução do
presente contrato poderá ser avaliada pelo CONTRATANTE, mediante exames de supervisão indireta ou local, os
quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, à verificação do movimento
dos atendimentos e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DESIGNAÇÃO DO FISCAL: De acordo com Ato Administrativo nª 032/2013 do
dia 01 de outubro de 2013, designa o Sr. JOSÉ CARLOS BRASSANINI, portador do RG nº 2.156.880 SSP/PR e do
CPF nº 361.509.599-53, para atuar como fiscal dos contratos firmados entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde e
terceiros, repondendo por estes perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Parágrafo Primeiro: Sob critérios definidos em normalização complementar, poderá em casos específicos, ser
realizada auditoria especializada.
Parágrafo Segundo: Anualmente, com antecedência mínima de trinta (30) dias da data do término deste contrato,
se for interesse das partes a sua prorrogação, o CONTRATANTE vistoriará as instalações da CONTRATADA para
verificar se persistem as mesmas condições técnicas básicas da CONTRATADA, comprovadas por ocasião da
assinatura deste contrato.
Parágrafo Terceiro: Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa da
CONTRATADA, poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão das condições ora estipuladas.
Parágrafo Quarto: A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre serviços ora contratada não eximirá a
CONTRATADA da sua responsabilidade perante o CONTRATANTE, ou para com os pacientes ou terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.
Parágrafo Quinto: A CONTRATADA facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização permanente
dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores do CONTRATANTE,
designados para tal fim.
Parágrafo Sexto: Em qualquer hipótese é assegurado ao contratado amplo direito de defesa, nos termos das normas
gerais da lei federal de licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES: Fica a CONTRATADA sujeito a multa de 02% (dois por cento)
do valor total do contrato por infração de qualquer cláusula ou condição deste contrato, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na legislação referente a licitações e contratos administrativos, assegurado o direito à defesa.
Parágrafo Único: O valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE a CONTRATADA.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DA RESCISÃO: Constituem motivos para rescisão do presente contrato o não
cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a
licitações e contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Décima Segunda.
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratados administrativos.
Parágrafo Segundo: Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento puder causar
prejuízo à população, será observado o prazo de cento e vinte (120) dias para ocorrer à rescisão. Se neste prazo a
CONTRATADA negligenciar a prestação dos serviços ora contratados, a multa cabível poderá ser duplicada.
Parágrafo Terceiro: Poderá, ainda, ser rescindido por interesse da administração, devendo nesta hipótese a
CONTRATANTE notificar a CONTRATADA, com antecedência de 30 (trinta) dias, não sendo devida, neste caso,
nenhuma indenização ou pagamento além do estabelecido na Cláusula Terceira, pelos dias que efetivamente tenha
prestado os serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO: A duração do presente contrato será por 12
(doze) meses, terá início em ..................... e término em .............., podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos a critério da contratante, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93 a critério
da CONTRATANTE.
Parágrafo único: A parte que não se interessar pela prorrogação contratual deverá comunicar a sua intenção, por
escrito, à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES: Qualquer alteração do presente contrato será objeto de Termo
Aditivo, na forma da legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Umuarama - PR, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem
ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho de Saúde.
E, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na
presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.
Umuarama, ................................................de 2018.
LUÍS CARLOS BORGES CARDOSO
Consórcio Intermunicipal de Saúde
CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Contratante
Contratada
TESTEMUNHAS:

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL do sul

PORTARIA N° 132/2018, DE 24 DE AGOSTO DE 2018
SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA VIVIANE CESÁRIO MORAIS
DOS SANTOS.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná,
usando de suas atribuições legais e, considerando o Requerimento protocolado sob nº 167/2018,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 27/08/2018 a
25/09/2018, referente ao período aquisitivo de 07/08/2017 a 06/08/2018, a Servidora VIVIANE
CESÁRIO MORAIS DOS SANTOS, inscrita na CI/RG sob n.º 8.803.007-9 SSP/PR e CPF sob
nº 055.318.749-01, ocupante do Cargo de Provimento Temporário de AGENTE DE ENDEMIAS,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto no artigo
anterior.
Art. 3º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de agosto de 2018.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Cidade Gaúcha

Estado do Paraná
ATO DA MESA Nº 024/2018
Autoriza viagem e concede diária.
A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, no uso de suas prerrogativas
legais, com base na resolução nº 001/2017, de 03 de Julho de 2017, e tendo em vista a solicitação formulada
pelo nobre vereador Luiz Rogério Moacir.
RESOLVE:
Fica o vereador Luiz Rogério Moacir, autorizado viajar à cidade de Curitiba, Estado do Paraná, nos dias 29 à
31 de Agosto do corrente ano, para participar do Curso sobre “Direitos e Deveres dos Agentes Públicos e os
seus Atos Administrativos”, no Hotel Slaviero Slim Curitiba, promovido pela UVEPAR – UNIÃO DE CÂMARAS,
VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, inscrita no CNPJ nº 81.398.232/0001-41, cabendo-lhes
o pagamento antecipado de 03 (três) diárias, nos termos da Resolução nº 001/2017, de 03 de Julho de 2017.
Salientando que a participação dos(as) Vereadores(as) se reverterão em benefícios à comunidade deste
Município.
Publica-se, Registre-se, afixe-se, cumpra-se e dê-se ciência.
Plenário Vereador Antonio Rodrigues de Souza, Câmara Municipal de Cidade Gaúcha-Pr; em 27 de Agosto
de 2.018.
Ovídio Alves Teixeira
Presidente
Altair Ferreira Guimarães
1º Secretário
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UMUARAMA, sexta-feira, 31 de agosto DE 2018

Publicações legais
Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE umuarama

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2018 - CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - PREÂMBULO
1.1. O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, através do Fundo Municipal de Saúde,
inscrito no CNPJ sob o nº 08.931.506/0001-26, com sede à Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, 4253,
de conformidade com a Lei nº 8.666/93, suas alterações, Lei nº 8.080/90, Lei Estadual nº 15.608/2007,
art. 24 e demais legislações aplicáveis à espécie, torna pública a realização de CREDENCIAMENTO
DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE, nos termos das condições estabelecidos no presente
Instrumento de Chamamento.
1.2. A análise da documentação dos interessados será realizada pelos membros da Comissão Técnica de
Credenciamento do Fundo Municipal de Saúde, com avaliação final em conformidade com os parâmetros
e requisitos estabelecidos neste Edital;
1.3. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados, vistoria técnica e
o cumprimento das demais exigências contidas no presente Edital.
2 - OBJETO DO CREDENCIAMENTO
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de pessoas jurídicas na Área de
Saúde para a realização de procedimentos especializados, em atendimento aos pacientes encaminhados
pela Secretaria Municipal de Saúde, que serão pagos de acordo com os valores constantes na tabela SIA/
SUS e complemento de acordo com tabela em anexo.
OBS: SERÃO FORNECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AS MODALIDADES PARA O
CREDENCIAMENTO DA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO
DESTE EDITAL.
3 - REGÊNCIA LEGAL
O presente credenciamento é regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações
posteriores e demais legislação pertinente, aplicando-se, caso necessário, os princípios de direito público,
suplementados pelo direito privado.
4 - PRAZOS
4.1. O requerimento de credenciamento deverá ser dirigido à Comissão Técnica de Credenciamento,
acompanhado de toda a documentação exigida de acordo com o item 5 deste Edital, devendo ser
protocolado junto à Secretaria Municipal de Saúde, a qualquer momento, entre o dia 03 de setembro de
2018 e o dia 18 de setembro de 2018, durante o horário de funcionamento da Secretaria Municipal de
Saúde, em envelope lacrado;
4.2. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado em decorrência do credenciamento será de até 12
(doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos
períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme legislação aplicável à espécie;
4.3. O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias corridos, contados da convocação do
interessado.
5 - DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CREDENCIAMENTO
5.1. Os seguintes documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados juntamente com o pedido
de credenciamento:
a) Contrato Social e suas alterações;
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº1.751, de 02/10/2014. A regularidade com a Fazenda Federal e com
a Seguridade Social, poderá ser comprovada individualmente, mediante a apresentação da Certidão
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Receita Federal e Certidão Quanto a
Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da República e a Prova de regularidade relativa
à Seguridade Social (INSS-CND),desde que dentro do prazo de validade;
d) Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos Tributários e a Dívida Ativa Estadual, em plena validade;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação do alvará de funcionamento
(licença) e certidão negativa emitida pela Secretaria de Fazenda do Município da sede da proponente, ou
outra equivalente, na forma da lei, em plena validade.
f) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; (FGTS), emitido pela Caixa
Econômica Federal, em plena validade;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).
h) Licença de Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde;
i) Inscrição do profissional no Conselho Regional pertinente;
j) Prova de inscrição da empresa no Conselho Regional pertinente;
k) Memorial descritivo com os seguintes itens;
* Recursos humanos;
* Equipamentos;
* Área física;
* Relação do Corpo Clínico para atendimento Ambulatorial, com seu respectivo título de especialidade na
área, exclusivamente para hospitais e clinicas.
l)Certificado de Filantropia para entidades filantrópicas emitido pelo CNAS (quando couber);
5.2. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou em qualquer outro processo de
cópia autenticada, sendo recepcionado o pedido de credenciamento somente mediante a documentação
completa estabelecida;
5.3. A Comissão Técnica de Credenciamento poderá, durante a análise da documentação, convocar os
interessados para quaisquer esclarecimentos que porventura se fizerem necessários;
5.4. Será inabilitado o interessado que não apresentar toda a documentação exigida no presente Edital.
5.5. A classificação será de acordo com a ordem de entrega dos envelopes com a documentação exigida.
6 - DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO.
6.1. Serão credenciados os interessados que preencherem os requisitos previstos neste Edital, de acordo
com as necessidades e conforme disponibilidade financeira e orçamentária;
6.2. Após análise da documentação e com base no parecer técnico elaborado pela Comissão Técnica
de Credenciamento, esta emitirá um Relatório Conclusivo sobre a viabilidade do credenciamento, por
especialidade e/ou área de interesse, o qual será submetido de imediato para a contratação;
6.3. Das decisões da Comissão Técnica de Credenciamento caberá recurso à Comissão Especial, no
prazo de 05 dias, a contar da data da ciência da decisão;
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. Com a conclusão da análise de toda a documentação, estejam os requisitos atendidos ou não para
o credenciamento, os interessados serão comunicados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data final de entrada das propostas;
7.2. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão Contratados por meio de instrumento
de prestação de serviços, de natureza precária, caracterizado pela unilateralidade e discricionariedade,
onde se estabelecerão os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, podendo o contrato
ser rescindido, a qualquer tempo, sem que caibam aos contratados quaisquer direitos, vantagens ou
indenizações;
7.3. São de inteira responsabilidade das empresas e profissionais contratados, as obrigações pelos
encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes de execução do Contrato;
7.4. As empresas e profissionais contratados são responsáveis pelos danos causados diretamente a
Secretaria Municipal de Saúde, Instituto e seus segurados ou terceiros, decorrentes da execução do
contrato.
8. DO PREÇO
A remuneração pela prestação de serviços será de acordo com o repasse do Ministério da Saúde
ao Município de Umuarama, sendo os valores constantes da Tabela do Sistema Único de Saúde e
complemento (recurso próprio) onde os valores apresentados foram tomaram como base nos valores de
procedimentos já pagos anteriormente pela Secretaria de Saúde, conforme tabela em anexo.
9. DOS RECURSOS FINANCEIROS
Para atender as despesas decorrentes do credenciamento, valer-se-á de recursos próprios e provenientes
de repasses pelos governos estaduais e federais, e que estejam livres e não comprometidos, conforme
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA vigente da Secretaria Municipal de Saúde, a serem discriminadas no ato
da contratação.
10. DAS SANÇÕES
O inadimplemento contratual implicará em sanções previstas na Lei de Licitações e no contrato,
assegurado o direito de ampla defesa.
11 DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O Fundo Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, motivadamente, aditar, revogar total
ou parcialmente, ou mesmo anular o presente processo, sem que disso decorra qualquer direito ou
indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de que natureza for;
11.2. O Fundo Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, realizar novos credenciamentos, através
da divulgação de um novo regulamento;
11.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente
Edital deverá ser encaminhado por escrito à Comissão Técnica de Credenciamento.
12. Este chamamento público será publicado mensalmente no diário oficial do município e na internet
através do site. www.umuarama.pr.gov.br
Umuarama, 28 de agosto de 2018.
CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA
Secretária de Saúde
ANEXO I - EXAMES ESPECIALIZADOS DE APOIO DIAGNÓSTICO
OBS: os exames de apoio diagnóstico serão realizados nas dependências da contratada, com
fornecimento de profissionais especializados para cada área, insumos e todos os materiais necessários
para realização dos mesmos.
As empresas interessadas localizadas em Umuarama terão preferência, por ser mais cômodo e rápido ao
paciente/usuário e não demandar gastos com transporte para a Secretaria Municipal de Saúde. Mas em
não havendo empresas aptas e/ou interessadas no município, poderão ser credenciadas empresas de
outros municípios, ficando a cargo do contratante o transporte do paciente.
EXAMES:
Descrição Valor Tabela SUS (federal) Complemento rec. próprios Valor total
Ecocardiograma
39,94
59,55
99,49
Holter
30,00
95,00
125,00
Teste de Esforço
30,00
52,91
82,91
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
- A empresa deve contar com profissional médico com especialização na área pretendida (comprovada
com diploma ou certificado)
Descrição Valor Tabela SUS (federal) Complemento rec. próprios Valor
Urologia
10,00
20,00
30,00
Psiquiatria Infantil
10,00
30,00
40,00
Ortopedia (consulta)
10,00
36,00
46,00
Oftalmologia
10,00
10,00
20,00
PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS
Descrição Valor Tabela SUS (federal) Complemento rec. próprios Valor
Anestesiologia a nível ambulatorial eletiva
22,27
227,73
250,00
- A empresa deve contar com profissional médico com especialização na área (comprovada com diploma).
Obs: A anestesia é para realização de alguns exames/cirurgia(tomografia, ressonância, ecocardiograma
e outros) em pacientes que necessitarem: como crianças, portadores de necessidades especiais e por
indicação médica, todos a nível ambulatorial. A contratada deve contar com médico anestesista com
inscrição no CRM para realização do procedimento ficando responsável pelo fornecimento do material
necessário e deslocamento até o local da realização do exame. A Secretaria de Saúde agendará com
antecedência os procedimentos, que serão realizados no próprio município. O procedimento será pago
por paciente anestesiado e não pelo número de exames que foi realizado no momento.
A empresa interessada no edital de credenciamento deverá preencher a proposta de inscrição no
cadastro de serviços especializados (modelo em anexo) identificando qual área ou áreas que tem
interesse e a quantidade de procedimentos/mês que poderá disponibilizar.
- Fica a cargo da contratante estabelecer em contrato a quantidade de consultas, exames ou
procedimentos mensais levando em consideração a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, a
disponibilidade financeira e orçamentária e a capacidade instalada da empresa.
- Todos os serviços são para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde residentes em
Umuarama.
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE SERVIÇOS ESPECIAL
IZADOS
(Em papel
timbrado da empresa)
Modelo de proposta de inscrição no cadastro de serviços especializados –
Chamamento público nº¬_____
(adequar a área pretendida)
A
……….(razão
social)………………...CNPJ:……………………………..situada
no
endereço:…………………………………………………..na
cidade
de
………………………...vem
manifestar seu interesse no credenciamento para prestação de serviços especializados de atenção a
saúde de acordo com os critérios e condições estabelecidos no Edital de Chamamento Público nº______Credenciamento de Serviços de Saúde, para prestação de serviços nas seguintes áreas:
Anexo_____
Quantidade de procedimentos/mês
(listar procedimentos conforme consta do edital)
Nome e CRM do médico responsável pela realização dos procedimentos:
Médico responsável pela empresa:
CRM do médico responsável:
RG do médico responsável:
CPF do médico responsável:
Data:
Assinatura do responsável
ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº ____/2018
Que entre si celebram, de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMUARAMA, inscrito no
CNPJ sob o n° 08.931.506/0001-26, com sede à Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, 4253, nesta cidade
de Umuarama-PR, neste ato representado por seu Gestor e Secretária Municipal de Saúde, Srª CECÍLIA
CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA, brasileira, casada, enfermeira, inscrito no CPF sob nº 775.144.16900, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.621.245-2 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade
de Umuarama, Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa ___________
________________________, pessoa jurí¬dica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob
o nº _______________, com sede à Rua ____________, nº _____ – CEP: ___________, na cidade
de Umuarama-PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio
administrador o Sr. _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do
RG nº _____________/SSP-__ e inscrito no CPF sob o nº _________________, residente e domiciliado
nesta cidade de Umuarama-PR, resolvem firmar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições
a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato é decorrente no Processo de
Inexigibilidade nº ____/2018, ratificado em ___ de ____________ de 2018, publicado no jornal Umuarama
Ilustrado no dia ___ de ____________ de 2018, edição nº ____, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e posteriores alterações, bem como pelo Decreto Municipal nº 029, de 23 de fevereiro
de 2007.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa
para a prestação de serviços de __________________ aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS,
do Município de Umuarama, conforme Edital de Chamamento Público nº _____/2018 – Credenciamento
de Serviços de Saúde, sendo que os atendimentos serão realizados em local pré determinado pela
Secretaria Municipal de Saúde, e todo material, insumos e recursos humanos necessários a sua
realização serão de responsabilidade da contratada.
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA realizará até ____ (__________) procedimentos (consultas, exames
e ou atendimentos especializados) anuais, a um valor unitário de R$ ______ (____________________),
perfazendo um valor anual de até R$ ________ (_________________________).
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
Na execução do presente contrato, os partícipes deverão observar as seguintes condições gerais:
I - o acesso aos serviços do SUS faz-se exclusivamente pela Secretaria Municipal de Saúde;
II - encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas para a referência
e contra-referência;
III - gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados, não podendo haver cobrança, aos
usuários ou seus acompanhantes, de qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços
prestados nos termos deste contrato;
IV - a eventual prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de Medicamentos,
conformando-se às listagens Municipal, Estadual e Federal;
V – a eventual prescrição de exames e procedimentos deve conformar-se àqueles preconizados na
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS;
VI – as solicitações de exames, procedimentos e medicamentos não contemplados nos instrumentos

referidos no inciso anterior, uma vez geradas pela CONTRATADA, passam a configurar como direito do
usuário, e deverão ser atendidas exclusivamente pela CONTRATADA, sem expectativa de remuneração
adicional pelo CONTRATANTE, a qualquer título;
VII - atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS;
VIII - observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo
Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS;
IX - sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar exercidos pelo
CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, fica desde já reconhecida a prerrogativa de
controle e a autoridade normativa genérica da direção nacional e municipal do SUS, decorrente da Lei
Orgânica da Saúde 8.080/90.
X - É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal para execução
do objeto deste contrato, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais
resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser
transferidos para o CONTRATANTE ou para o Ministério da Saúde.
XI - É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA o fornecimento de todos os insumos
necessários à execução do objeto deste contrato, aí incluídos equipamentos, medicamentos, insumos,
órteses, próteses e materiais comuns ou especiais, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese
poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.
XII - Os serviços serão prestados diretamente por profissionais da CONTRATADA, ou seja, por
membro do seu corpo técnico e de profissionais, por profissional que tenha vínculo empregatício
com a CONTRATADA ou por profissional autônomo, empresa, grupo, sociedade ou conglomerado de
profissionais que exerçam atividades na área de saúde e que prestem serviços à CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA – DA INDICAÇÃO DO GESTOR: De acordo com os requisitos exigidos no
artigo 2º, da Instrução Normativa nº 03/2009, de 22 de junho de 2009, da Divisão de Controle Interno
da Prefeitura Municipal de Umuarama-PR, indica-se como gestor do presente contrato o Sr(a).
___________________________, ocupante do cargo de ________________, portador do RG n°
____________/SSP-PR e inscrito no CPF sob o n° ____________.
CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATADA realizará até ____ (__________) procedimentos (consultas, exames
e ou atendimentos especializados) anuais, a um valor unitário de R$ ______ (____________________),
perfazendo um valor anual de até R$ ________ (_________________________), de acordo com os
valores constantes na Tabela (SIA/SUS ou do Chamamento ____/2018).
Parágrafo Primeiro: Dos valores a que se refere esta cláusula, será abatido o montante devido a título de
ISSQN, nos termos da Legislação Municipal em vigor;
Parágrafo Segundo: Caso o objeto deste contrato se enquadre na Legislação em vigor, o Município fará a
retenção de 11% (onze por cento) de INSS sobre a mão de obra utilizada, nos termos da IN-SRP 03/2005,
devendo, para apuração da base de cálculo, deduzir os valores relativos à utilização de equipamentos e
materiais previstos neste contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO:
1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao
da prestação dos serviços, e após a emissão da competente Nota Fiscal (fatura), que obrigatoriamente
deverá vir acompanhada com um relatório contendo a qualificação completa (nome, endereço, RG e
CPF) de todos os pacientes atendidos, bem como de todos os comprovantes (requisições) de autorização
emitidos pela CONTRATANTE.
2 - As Notas Fiscais (faturas) que apresentarem incorreções ou as que não vierem acompanhadas da
documentação exigida no item 01 desta cláusula, serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento
ocorrerá após a reapresentação da mesma.
3 - O pagamento será feito mediante depósito (crédito) em conta corrente em nome da CONTRATADA.
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA deverá manter-se regularizada perante o Sistema de Seguridade
Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho, para que o
CONTRATANTE possa efetuar os devidos pagamentos.
Parágrafo Segundo: O pagamento a que se refere esta cláusula fica condicionado à apresentação da
CND (INSS), CRF (FGTS) e CNDT por parte da CONTRATADA.
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA deve manter durante toda a execução do contrato todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação de acordo com o Artigo 55, inciso XIII da
Lei 8.666/93.
CLAUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO:
I - O objeto da presente licitação será realizado conforme encaminhamento a ser efetuado pela Secretaria
Municipal de Saúde, não podendo exceder aos quantitativos/mês estabelecidos na Cláusula Quarta do
presente contrato.
II - Os serviços ora contratados serão prestados diretamente pela CONTRATADA.
III - A execução do objeto dar-se-á segundo princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde,
regulamentados pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Parágrafo Primeiro: Sem prejuízo do acompanhamento, da regulação, da fiscalização e da normatividade
suplementar exercidos pelo CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, fica desde
já reconhecida a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção municipal da
Secretaria Municipal de Saúde, decorrente da Lei Orgânica da Saúde.
Parágrafo Segundo: É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal
para execução do objeto deste contrato, devendo a mesma também arcar com todos os encargos
trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações
em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA se eximirá da responsabilidade de prestar os serviços constantes no
presente Contrato, na hipótese de ocorrer atraso superior a noventa (90) dias no pagamento devido pelo
CONTRATANTE, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça da ordem interna ou
as situações de urgência e/ou emergência.
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA fica obrigada a fornecer ao paciente, demonstrativo dos valores
pagos pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo seu atendimento, quando solicitado.
CLÁUSULA OITAVA - OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA ainda se obriga a:
I - Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico;
II - Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;
III - Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre
a qualidade na prestação de serviços;
IV - Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da
decisão de não realização de qualquer ato profissional decorrente deste contrato;
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA:
A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado ao paciente e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência,
praticadas pelo profissional e seus empregados, ficando assegurado ao CONTRATANTE o direito de
regresso.
PARÁGRAFO ÚNICO: A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos
órgãos competentes da Secretaria Municipal de Saúde não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, nos termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de ___ (_____) meses, com
início no dia ___ de _________ de 2018 e com término previsto para o dia ____ de _________ de
201__, podendo, contudo ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto na Lei nº
8.666/93, se for de interesse do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Para cobertura das despesas
do presente contrato, os recursos correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Dotação Orçamentária – Recursos Próprios / Recurso Estadual / Recurso Federal
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO: Os valores pactuados neste Contrato serão pagos da seguinte forma:
I - A CONTRATADA apresentará mensalmente ao CONTRATANTE, até o quinto (5º) dia útil do mês
subsequente à prestação dos serviços, as faturas e os documentos referentes aos serviços efetivamente
prestados no mês anterior, constantes na Cláusula Quinta do presente Contrato. Após a validação dos
documentos, por parte do CONTRATANTE, a CONTRATADA receberá até o décimo quinto (15º) dia útil,
100% (cem por cento) dos serviços prestados e produzidos no último mês.
II - O CONTRATANTE, após revisão dos documentos, os encaminhará à Secretaria Municipal de
Fazenda, para que esta efetue o pagamento do valor finalmente apurado, até o 15º dia útil do mês
subsequente à prestação de serviços;
III - Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos de pagamento será
entregue à CONTRATADA recibo, assinado ou rubricado pelo servidor do CONTRATANTE, com aposição
do respectivo, carimbo funcional.
IV - As contas rejeitadas pelo serviço de processamento de dados serão devolvidas à CONTRATADA para
as correções cabíveis, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser representadas até o quinto (5º) dia útil do
mês subsequente àquele em que ocorreu a devolução. O documento reapresentado será acompanhado
do correspondente documento original devidamente inutilizado por meio de carimbo.
V - Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas, por culpa do CONTRATANTE, este
garantirá a CONTRATADA, o pagamento no prazo avençado neste contrato, pelos valores do mês
imediatamente anterior, acertando-se as diferenças que houver, no pagamento seguinte, mas ficando a
Secretaria Municipal de Saúde exonerada do pagamento de multas e sanções financeiras obrigando-se,
entretanto, a corrigir monetariamente os critérios da CONTRATADA.
VI - As contas rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelos órgãos de controle, avaliação e
auditoria da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE DO PREÇO: Os valores estipulados serão reajustados
na mesma proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos aos valores constantes na Tabela
SIA/SUS, em conformidade com os índices repassados pelo Ministério da Saúde, garantido sempre o
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.080/90 e das normas
gerais da legislação atinente às licitações e contratos administrativos.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os reajustes dependerão de Termo Aditivo, sendo necessário anotar no processo
administrativo da CONTRATANTE a origem e autorização do reajuste e os respectivos cálculos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO: A execução
do presente contrato será avaliada pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Saúde,
mediante procedimentos de supervisão, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições
estabelecidas neste contrato, a verificação do movimento dos atendimentos e de quaisquer outros dados
necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados, bem como ao efetivo cumprimento do Plano
Operativo anexo.
Parágrafo Primeiro: Sob critérios definidos em normatização complementar, poderá em casos específicos,
ser realizada auditoria especializada.
Parágrafo Segundo: A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços contratados, não
eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades perante o próprio CONTRATANTE, ou para com os
pacientes ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização
permanente dos serviços, e prestará todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados.
Parágrafo Quarto: Em qualquer hipótese estará assegurado à CONTRATADA o direito à ampla defesa e
ao contraditório, nos moldes da legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES: Fica a CONTRATADA, sujeita a multa de 20%
(vinte por cento) do valor total do contrato, por infração de qualquer cláusula ou condição deste Contrato,
sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação referente às licitações e contratos
administrativos, assegurado o direito à ampla defesa.
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE à CONTRATADA.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:
O Banco Mundial exige que o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA,
Mutuários de Empréstimo (incluindo beneficiários do empréstimo do Banco), licitantes, fornecedores,
empreiteiros e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores,
prestadores de serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os
mais elevados padrões de ética durante a aquisição e execução dos contratos financiados pelo Banco .
Em consequência desta política, o Banco:
a)define, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir:
(i)“prática corrupta” : significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros;
(ii)“prática fraudulenta” : significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional
ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de obter benefício financeiro ou
de qualquer outra ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
(iii)“prática colusiva” : significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo
indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;
(iv)“prática coercitiva” : significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta
ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar indevidamente as
ações de uma parte;
(v)“prática obstrutiva”: significa:
(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações
falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de
alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva, e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar
qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à
investigação ou ao seu prosseguimento, ou
(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover
inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (e) abaixo:
a)Rejeitará uma proposta de outorga que determinar que o licitante recomendado para a outorga do
contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros, prestadores
de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em práticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;
b)Declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo alocada a um contrato
se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer
parte dos recursos empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas
ou obstrutivas durante o processo de aquisição ou de implementação do contrato em questão, sem
que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater
essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no
momento em que tomou conhecimento dessas práticas;
c)Sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os procedimentos de
sanção cabíveis do Banco , inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado:
(i) para a outorga de contratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser designado subempreiteiro,
consultor, fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga
de um contrato financiado pelo Banco;
d)Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, pessoal,
consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Banco inspecione todas as
contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das propostas e à execução do
contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pelo Banco.
Parágrafo Único: O disposto acima se aplicará a todos os processos que envolvam recursos de nível
federal, estadual e municipal, ou de quaisquer outras entidades, fazendo-se inclusive valer quando da
hipótese de financiamento, parcial ou integral, mediante adiantamento ou reembolso. Ainda permitirá
que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas, possam inspecionar o local de
execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução
do contrato.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO: Constituem motivos para rescisão do presente Contrato,
o não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na
legislação referente às licitações e contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na
Cláusula Décima Quarta.
Parágrafo Único: Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento puder
causar prejuízo à população, será observado o prazo de (60) sessenta dias para a ocorrência de tal
rescisão. Se durante este período, a CONTRATADA cometer qualquer infração, seja ela causada por
culpa ou dolo, que trague prejuízo à prestação dos serviços contratados, a multa cabível poderá ser
duplicada.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES: Qualquer alteração do presente contrato será
objeto de Termo Aditivo, em atendimento à legislação referente às licitações e contratos administrativos,
exceção feita à alteração prevista no parágrafo único da Cláusula Décima Segunda do presente Contrato.
CLAUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Umuarama-PR, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente
contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho Municipal de Saúde.
Justas e contratadas, as partes firmam este instrumento com as testemunhas presentes ao ato, a fim de
que produza seus efeitos legais.
Umuarama, ___ de _________ de 2018.
CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE
Empresa Prestadora dos Serviços
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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leis@ilustrado.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE Alto Piquiri

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 155/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
DO OBJETO: Contratação de empresa habilitada para fornecimento de materiais de expediente para manutenção das
rotinas de todas as secretarias do município de Alto Piquiri.
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até
30 de agosto de 2019.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 10.024,00 (dez mil e vinte e quatro
reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Pregão nº 49/2018.
Alto Piquiri - PR, 31 de agosto de 2018.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
LUCAS GABRIEL
Representante Legal da Empresa
Contratado
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 156/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: RP MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - EPP
DO OBJETO: Contratação de empresa habilitada para fornecimento de materiais de expediente para manutenção das
rotinas de todas as secretarias do município de Alto Piquiri.
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até
30 de agosto de 2019.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos
reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Pregão nº 49/2018.
Alto Piquiri - PR, 31 de agosto de 2018.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
CARLOS BARBOSA PEREIRA
Representante Legal da Empresa
Contratado
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 151/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: SILVANA ARAUJO SANTANA CRISTALDO- ME
DO OBJETO: Contratação de empresa habilitada para fornecimento de materiais de expediente para manutenção das
rotinas de todas as secretarias do município de Alto Piquiri.
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até
30 de agosto de 2019.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 7.685,00 (sete mil, seiscentos e oitenta
e cinco reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Pregão nº 49/2018.
Alto Piquiri - PR, 31 de agosto de 2018.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
SILVANA ARAUJO SANTANA CRISTALDO
Representante Legal da Empresa
Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE brasilandia do sul

Estado do Paraná
DECRETO Nº 068/2018.
Declara inservíveis bens públicos que especifica, e dá outras providências.
MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais.
CONSIDERANDO, o Ofício n.º 31/2018, expedido pelas Secretarias de Educação e Cultura e Secretaria de
Agricultura, Meio Ambiente e Agropecuária:
CONSIDERANDO, o disposto Artigo 22, parágrafo 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
DECRETO
Art.1º. Fica declarados inservíveis para Administração Pública Municipal, para o fim previsto no Artigo 22, parágrafo
5º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, os bens públicos a seguir especificados:
a)
– FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Cor vermelha, CAP/POT/CIL 5P/66CV, Combustível flex, Ano/Modelo
2011/2012, Placas AUL – 9562;
b)
– VW/KOMBI ESCOLAR, Cor branca, CAP/POT/CIL 15P/0,50T/85CV, Combustível flex, Ano/Modelo
2007/2007, Placas AOT – 0827
c)
– VW/KOMBI ESCOLAR, Cor branca, CAP/POT/CIL 15P/80T/85CV, Combustível flex, Ano/Modelo
2011/2012, Placas AUD – 3608
d)
– VW/GOL SPECIAL, Cor azul, 2 portas, CAP/POT/CIL 5p/55CV, Combustível gasolina, Ano/Modelo
1999/2000, Placas AJB - 6021.
e) – TRATOR AGRÍCOLA marca New Holand ano 2008, 4X4 com motor diesel de no mínimo 103 CV de pot., 20
velocidades a frente e 12 velocidades a ré, super redutor de velocidades para corte de cana, tomada de força
independente, plataformado, com capota, pesos dianteiros e traseiros, comando duplo, pneus dianteiros 14.9X24
e 18.4X34
f)
– SUBSOLADOR marca PICCIN, ano 2008, modelo S-PCR, série 08105637, de 5 pés, com rolo, dois
pneus e sistema hidráulico.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”., aos 30 de agosto de 2018.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE brasilandia do sul

Estado do Paraná
DECRETO N.º 069/2018
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao Orçamento Geral do Município de Brasilândia do
Sul, relativo ao exercício de 2018, dando outras providências.
MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando a autorização contida no Inciso II do Artigo 4.º da Lei Municipal n.º 689/2017, datada
de 22 de novembro de 2017, (Lei Orçamentária de 2018).
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Brasilândia do Sul, do corrente exercício financeiro, um
crédito adicional suplementar na importância de R$173.000,00 (Cento e setenta e três mil reais), que obedecerá a
seguinte classificação:
08 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
001.10.301.1300.2.035Ações e Serviços Públicos de Saúde
72 – 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
32.000,00
73 – 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
33.000,00
Fonte – 01303 Saúde Rec. Vinculados 15%
001.10.301.1300.3.040Aquisição de Equipamentos para UBS´s
111 – 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
5.000,00
Fonte – 01303 Saúde Rec. Vinculados 15%
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
001.08.243.1200.6.025Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
305 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
3.000,00
Fonte – 01000 Recursos Ordinários (Livres)
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA
001.20.606.1700.2.031Atividades de Fomento Agropecuário
374 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
100.000,00
Fonte – 01000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA ...............................................................................
173.000,00
Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, fica indicado os seguintes recursos:
I – Na importância de R$173.000,00 (Cento e setenta e três mil reais), proveniente do produto da anulação parcial
das seguintes dotações orçamentárias:
08 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
001.10.301.1300.2.035Ações e Serviços Públicos de Saúde
80 – 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
65.000,00
84 – 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte – 01303 Saúde Rec. Vinculados 15%
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
001.08.243.1200.6.025Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
309 – 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.000,00
Fonte – 01000 Recursos Ordinários (Livres)
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA
001.20.606.1700.2.031Atividades de Fomento Agropecuário
378 – 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100.000,00
Fonte – 01000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA ...............................................................................
173.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães” aos 30 de agosto de 2018.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 357
De 30 de agosto de 2018
EXONERA O SERVIDOR ALCIDES ÂNGELO DO CARGO EFETIVO DE MOTORISTA.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o art. 37, § 10 da Constituição Federal combinado com a Emenda Constitucional nº. 020/1998;
CONSIDERANDO o benefício de Aposentadoria por tempo de Contribuição concedido pelo INSS ao Sr. Alcides
Ângelo;
RESOLVE
EXONERAR, em 31/08/2018, o servidor ALCIDES ÂNGELO, portador do CPF-n.º-324.467.809-20 e do RG-n.º1.203.283-SSP/PR, do cargo de provimento efetivo de Motorista.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito.
(30/08/2018).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 358
De 30 de agosto de 2018
EXONERA O SERVIDOR CÍCERO FLAUSINO DOS SANTOS DO CARGO EFETIVO DE LAVADOR.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o art. 37, § 10 da Constituição Federal combinado com a Emenda Constitucional nº. 020/1998;
CONSIDERANDO o benefício de Aposentadoria por tempo de Contribuição concedido pelo INSS ao Sr. Cícero
Flausino dos Santos;
RESOLVE
EXONERAR, em 31/08/2018, o servidor CÍCERO FLAUSINO DOS SANTOS, portador do CPF-n.º- 412.921.039-49 e
do RG-n.º-3.033.389-6-SSP/PR, do cargo de provimento efetivo de Lavador.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito.
(30/08/2018).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 359
De 30 de agosto de 2018
EXONERA A SERVIDORA MARIA DONIZETTI DO NASCIMENTO DO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o art. 37, § 10 da Constituição Federal combinado com a Emenda Constitucional nº. 020/1998;
CONSIDERANDO o benefício de Aposentadoria por tempo de Contribuição concedido pelo INSS à Sra. Maria
Donizetti do Nascimento;
RESOLVE
EXONERAR, em 31/08/2018, a servidora MARIA DONIZETTI DO NASCIMENTO, portadora do CPFn.º-022.492.839-23 e do RG-n.º- 5.347.387-3-SSP/PR, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito.
(30/08/2018).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES
Estado do Paraná
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Exercício: 2018

Decreto nº 114/2018 de 29/08/2018
Ementa: Abre Crédito Especial e da outras providências.
O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram
conferidas pela Lei Orçamentária nº 1028/2018 de
21/08/2018.
Decreta
:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral
do
Município, no valor de R$ 122.081,54 (cento e vinte e dois mil e oitenta e um reais e
cinqüenta e quatro centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
SUPLEMENTAÇÃO
07
SECRET.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
07.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
07.002.15.451.0011.1.054 Rateio pela participação em Consórcio Publico
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
402 - 4.4.71.70.00.00 000
PÚBLICO
Total..........:

122.081,54
122.081,54

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os
resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação
abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

REDUÇÃO
04
SECR. MUNIC. DAS FINANÇAS
04.001 DEPARTAMENTO GERAL
04.001.28.843.0000.0.001 Amortização da Divida
59 - 3.2.90.21.00.00 000
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
60 - 4.6.90.71.00.00 000
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Total..........:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data.
Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves , em 29 de agosto de 2018.

ALÍRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito

50.000,00
72.081,54
122.081,54
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UMUARAMA, sexta-feira, 31 de agosto DE 2018
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Publicações legais
ESTADO DO PARANÁ

AV. ITALO ORCELLI, 658 FONE/FAX (044) 3655-1225 CEP 87.565-000 - Cafezal do Sul - Pr

E-mail = cam.cafezal@bol.com.br

RESOLUÇÃO N.º 001
DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

SÚMULA: FIXA A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CAFEZAL DO SUL PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, ESTADO DO
PARANÁ, APROVOU, E EU, PRESIDENTE PROMULGO A SEGUINTE
RESOLUÇÃO:

Art. 1º - O Orçamento da Câmara Municipal de Cafezal do
Sul para o exercício financeiro de 2019, de conformidade com a discriminação dos
anexos integrantes deste Projeto de Resolução, fixa as Despesas em R$ 1.065.100,00
(Um milhão sessenta e cinco mil e cem reais).
Art. 2º - A Receita ocorrerá através de repasses mensal do
Poder Executivo, em conformidade com o Art. 29-A, da Constituição Federal.
Art. 3º - Fica a Mesa da Câmara Municipal de Cafezal do
Sul autorizada a movimentar por Ato próprio as dotações orçamentárias, transferindo,
cancelando e compensando-as de acordo com as necessidades para a sua execução.
Art. 4º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua

Edifício da Câmara Municipal de Cafezal do Sul, Estado do
Paraná, aos 29 dias do mês de Agosto de dois mil e dezoito.

ELITON ALEX DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL
PRESIDENTEDE CAFEZAL DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

AV. ITALO ORCELLI, 658 FONE/FAX (044) 3655-1225 CEP 87.565-000 - Cafezal do Sul - Pr

E-mail = cam.cafezal@bol.com.br

EVANDRO LIMA DE OLIVEIRA
1º SECRETÁRIO
ANEXO 01 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CAFEZAL DO SUL PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

PODER LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

1.055.100,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGEM E LOC.
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DESPESAS DE CAPITAL

725.000,00
155.000,00
72.000,00
7.000,00
20.000,00
1.000,00
40.000,00
35.100,00

10.000,00

EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE

10.000,00

TOTAL

1.065.100,00

RESUMO DE CONTRATOS E ADITIVOS
Contrato de prestação de serviços nº 052/2018.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Contratado: NATALE & FIORELLI LTDA
Município Anuente: Alto Piquiri/PR
Objeto: prestação de serviços de plantões médicos de Urgência e Emergência presenciais para o município de Alto
Piquiri/PR, consorciado ao CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Valor: até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) anuais.
Prazo: Início em 23 de julho de 2018 e término em 23 de julho de 2019.
Fundamentação: inexigibilidade nº 035/2018
Contrato de prestação de serviços nº 053/2018.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Contratado: NATALE & FIORELLI LTDA
Município Anuente: Iporã/PR
Objeto: prestação de serviços de plantões médicos de Urgência e Emergência presenciais para o município de Iporã/
PR, consorciado ao CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Valor: até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) anuais.
Prazo: Início em 23 de julho de 2018 e término em 23 de julho de 2019.
Fundamentação: inexigibilidade nº 035/2018
Contrato de prestação de serviços nº 054/2018.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Contratado: NATALE & FIORELLI LTDA
Município Anuente: Icaraíma/PR
Objeto: prestação de serviços de plantões médicos de Urgência e Emergência presenciais para o município de
Icaraíma/PR, consorciado ao CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Valor: até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) anuais.
Prazo: Início em 23 de julho de 2018 e término em 23 de julho de 2019.
Fundamentação: inexigibilidade nº 035/2018
Termo Aditivo nº 002/2018
Ref. Contrato de prestação de serviços n° 074/2017
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: F. C. C. MAIA FILHO CLÍNICA MÉDICA
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditado o contrato de prestação de serviços n.º 074/2017, incluindo a realização
de procedimentos/cirurgias à nível hospitalar, conforme abaixo relacionados:
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS À NÍVEL HOSPITALAR
(x)
Sinusectomia 500,00
(x)
Polipectomia 770,00
(x)
Timpanotomia bilateral
500,00

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

publicação.

Umuarama Ilustrado

VALOR CIRURGIÃO

Termo Aditivo nº 001/2018
Ref. Contrato de prestação de serviços n° 100/2016
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: F. C. C. MAIA FILHO CLÍNICA MÉDICA
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditado o contrato de prestação de serviços n.º 100/2016, incluindo o
procedimento constante da tabela CISA, conforme abaixo relacionado:
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS À NIVEL AMBULATORIAL
V. CISA
(X )
Videonasofaringoloringoscopia
121,00
CLÁUSULA SEGUNDA: O prestador solicita a exclusão do seguinte procedimento:
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
V. CISA
(x)
Fibronasolaringoscopia flexível
68,20
Termo Aditivo nº 001/2018
Ref. Contrato de prestação de serviços n° 115/2017
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: ADEFIU - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UMUARAMA
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços n.º 115/2017, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula
décima sexta, passando o término para 01 de agosto de 2019.
Termo Aditivo nº 001/2018
Ref. Contrato de prestação de serviços n° 082/2016
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: YOSHIHARA & TOMÉ LTDA - ME
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços n.º 082/2016, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula
décima sexta, passando o término para 22 de agosto de 2019.
Umuarama, 29 de agosto de 2018.
NILSON MANDUCA
Coordenador do CISA

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO nº 191/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito
publico 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 Interina a 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.
CONTRATADO: VCA AUTOMOTORES LTDA
SEDE: Maringá/PR
O objeto da presente licitação refere-se a da(o) Contratação de empresa para fornecimento 01 (um) Caminhão
Chassis 6x4, fabricação/modelo 2017/2018 (novo zero km), com potência mínima efetiva de 296CV, peso bruto
total Homologado (PBTH) mínima de 23.000 kg. Conforme especificações em Anexo. Órgão solicitante Secretaria
Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos. Conforme Especificações em Anexo.
O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão nº 43/2018, na
forma da Lei 8.666/93 e pela Lei Federal nº. 10.520/2002, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma,
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas.
O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais).
Data da assinatura do contrato: 03/04/2018
Vigência do contrato: 31/07/2018
Foro: Comarca de Cruzeiro do Oeste - Estado do Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO nº 212/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito
publico 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 Interina a 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.
CONTRATADO: CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA CLARA LTDA - ME
SEDE: Cidade Gaúcha/PR
O objeto da presente licitação refere-se a da(o) Contratação de empresa para prestação de serviços com a realização
de Exames de Apoio e Diagnóstico na especialidade anatomia patológica, para atendimento da rede básica, rede
especializada e Hospital Municipal, por um período de 12 (doze) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de
Saúde - Divisão Fundo Municipal de Saúde. Conforme especificações no Anexo I. Pregão, 53/2018, que passa a fazer
parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão nº 53/2018, na
forma da Lei 8.666/93 e pela Lei Federal nº. 10.520/2002, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma,
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas.
O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais)
Data da assinatura do contrato: 24/08/2018
Vigência do contrato: 23/08/2019
Foro: Comarca de Cruzeiro do Oeste - Estado do Paraná.

Estado do Paraná
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2018.
Termo de Colaboração celebrado entre o MUNICÍPIO DE XAMBRÊ e APSNX - ASSOCIAÇÃO PROJETO SEM NOME
DE XAMBRE.
Pelo presente Termo de Colaboração, de um lado o MUNICIPIO DE XAMBRÊ, pessoa jurídica de direito público
interno com sede e foro na Avenida Roque Gonzales, 480, na cidade de Xambrê, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ
76.247.360/0001-54, neste ato representado pelo prefeito municipal, WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO,
doravante designado simplesmente CONCEDENTE, e de outro lado, APSNX - ASSOCIAÇÃO PROJETO SEM NOME
DE XAMBRE, inscrito no CNPJ n.º 20.123.640/0001-04, com sede à RUA MANUEL DE MORAES, 496, CEP: 87535000, Xambrê/PR, representada pelo Sr. Alícia Maria dos Passos Mitsuhashi, doravante designada simplesmente
ENTIDADE, resolvem celebrar o TERMO DE COLABORAÇÃO, com fundamento Processo de dispensa nº 001/2018,
na Lei Federal nº 13.019 de 31 de Julho de 2.014, sujeitando-se, no que couber, às normas contidas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de colaboração tem por objeto desenvolver atividades voltadas exclusivamente para proteção
das crianças e dos adolescentes e na preservação de vínculos familiares, a serem realizadas nas dependências
da entidade, com o fornecimento de equipamentos, recursos humanos, materiais e insumos necessários a sua
realização, tudo em conformidade com os objetivos estatutários da associação e do Plano de Trabalho, conforme
Plano de Trabalho anexo a este Termo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
I – Efetuar mensalmente à ENTIDADE o repasse para custeio do objeto desta Colaboração, no valor de R$ 61.500,00
(sessenta e um mil e quinhentos reais), através do depósito bancário na conta corrente n.º 53.202-9, agência 0645,
utilizada pela ENTIDADE para execução da presente Colaboração, mediante apresentação dos comprovantes,
referentes às despesas efetuadas;
II - Supervisionar, acompanhar, e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela ENTIDADE em
decorrência desta Colaboração, bem como apoiar tecnicamente a ENTIDADE na execução das atividades objeto
desta Colaboração;
III - Assinalar prazo para que a ENTIDADE adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações
decorrentes desta Colaboração, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas
dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes.
Parágrafo Único: É obrigação da ENTIDADE, manter e movimentar os recursos na conta bancária específica da
parceria.
CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE
a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Colaboração;
b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e
controle da execução do objeto;
c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento
e Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos
documentos e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da ENTIDADE;
d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz
respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;
e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao
funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Colaboração, mantendo as certidões negativas em
dia, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos
pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução e manter os comprovantes
arquivados;
f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de
contas integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;
g) Identificar o número deste Termo de Colaboração no corpo dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópia
para anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a
despesa for paga parcialmente com recursos do objeto;
h) Divulgar este Termo de Colaboração em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes
sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura,
identificação do Instrumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação
da prestação de contas, bem como atender a Lei Federal nº 12.527/2011;
i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da legislação aplicável, mediante
procedimento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência.
j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos
programas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais
atos praticados na execução deste Termo de Colaboração e deixar de adotar as medidas saneadoras eventualmente
apontadas pela Administração Pública.
k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos
respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a
outras entidades, congêneres ou não;
l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;
m) comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais eletrônicas ou recibo de autônomo (RPA), com a devida
identificação do Termo de Parceria, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços
efetivamente prestados, comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou
ajustados de forma a permitir a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;
n) aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no
objeto constante na Cláusula Primeira;
o) comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as
movimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária.
p) não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a execução do objeto.
q) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes até 31 de
janeiro do exercício seguinte;
r) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano
de Trabalho.
s) comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Colaboração todas as metas quantitativas e
atendimentos de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho.
t) Efetuar cotação e pesquisa de preços, conforme regulamento próprio da entidade, para aquisição de materiais e
serviços.
u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios
anteriores, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e
Federal;
v) comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela ENTIDADE, assim como alterações em seu
Estatuto;
CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO DE TRABALHO
O Plano de Trabalho proposto pela ENTIDADE deverá atender o artigo 22 da Lei Ordinária nº 13.019, de 31/07/2014,
contendo:
I - diagnóstico da realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa
realidade e as atividades ou metas a serem atingidas;
II - descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades a serem
executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter, bem como quais serão os
meios utilizados para tanto;
III - prazo para a execução das atividades e o cumprimento das metas;
IV - definição dos indicadores, qualitativos e quantitativos, a serem utilizados para a aferição do cumprimento das
metas;
V - elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado ou com outras
parcerias da mesma natureza, devendo existir elementos indicativos da mensuração desses custos, tais como:
cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de
informação disponíveis ao público;
VI - plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela administração pública;
VII - estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento de encargos previdenciários e trabalhistas das pessoas
envolvidas diretamente na consecução do objeto, durante o período de vigência proposto;
VIII - valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso compatível com os gastos das etapas
vinculadas às metas do cronograma físico;
IX - modo e periodicidade das prestações de contas, compatíveis com o período de realização das etapas vinculadas
às metas e com o período de vigência da parceria, não se admitindo periodicidade superior a 1 (um) ano ou que
dificulte a verificação física do cumprimento do objeto;
X - prazos de análise da prestação de contas pela administração pública responsável pela parceria.
Parágrafo 1º - Excepcionalmente, admitir-se-á a ENTIDADE propor a reformulação do Plano de Trabalho, sendo
vedada a mudança de objeto. Caberá ao Monitoramento da Secretaria de Municipal de Assistência Social, apreciar a
solicitação e manifestar-se a respeito no prazo máximo de trinta dias.
Parágrafo 2º - Constarão como anexos do instrumento de parceria:
I - o plano de trabalho, que dele é parte integrante e indissociável;
II - o regulamento de compras e contratações adotado pela organização da sociedade civil, devidamente aprovado
pela administração pública parceira.
CLÁUSULA QUINTA – DO GESTOR DA PARCERIA
Em cumprimento do disposto na alínea “g” do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019, de 31/07/2014, fica designada a
servidora ANDRÉA SEFRIAN MARTINS, Gestor da presente parceria, conforme portaria n.º 91/2018.
CLÁUSULA SEXTA – DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Em cumprimento do disposto na alínea “h” do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019, de 31/07/2014, a Comissão de
Monitoramento e Avaliação, designada pela Portaria Municipal nº 91/2018, realizará o monitoramento e avaliação da
presente parceria.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS IRREGULARIDADES
Qualquer irregularidade concernente às cláusulas desta Colaboração será oficiada à Secretaria de Municipal de
Assistência Social, que deliberará quanto à implicação de suspensão e demais providencias cabíveis.
Parágrafo Único: Os casos omissos serão solucionados de comum acordo entre os colaboradores.
CLAUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
Este Instrumento tem sua vigência para por até 18 meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos.
Parágrafo Único: Em ocorrendo prorrogação do prazo, os valores poderão ser corrigidos pelos índices IGP-M ou IPCA,
ou outro a critério da Administração, com periodicidade anual.
CLAUSULA NONA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Para a execução das atividades previstas neste Termo de Colaboração, no presente exercício, a CONCEDENTE
transferirá a ENTIDADE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e
quinhentos reais).
As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento
de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste
objeto poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.
O repasse da primeira parcela será efetuado até o quinto dia útil e após a publicação do Termo de Colaboração. As
demais parcelas serão mensalmente repassadas no quinto dia útil de cada mês.
O repasse da terceira parcela fica condicionado à apresentação e aprovação da prestação de contas da primeira
parcela, o da quarta parcela fica condicionado à apresentação e aprovação da segunda e, assim sucessivamente, nos
termos estabelecidos na clausula oitava.
CLAUSULA DÉCIMA -DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS
Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da
ENTIDADE, vinculada ao objeto, a ser designada pela entidade no prazo d eaté 30 dias contados da assinatura do
contrato, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização.
Os recursos depositados na conta bancária específica deste instrumento, enquanto não empregados na sua finalidade,
serão obrigatoriamente aplicados: a) em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão
de seu uso for igual ou superior a um mês; e b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de
mercado aberto lastreada em título da dívida pública, quando sua aplicação estiver prevista para prazos menores.
Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito),
pessoa física ou jurídica, inclusive dos empregados, vedado usar cheques para saque ou quaisquer pagamentos;
ou em espécie até no máximo R$ 800,00 (oitocentos reais) por pessoa física durante a vigência do Instrumento,
exclusivamente para atender a excepcionalidade prevista no art. 54 de Lei nº 13.019/2014.
Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.2 poderá ser utilizado pela
ENTIDADE desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento.
A ENTIDADE deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, caso não
efetue a boa execução dos recursos.
A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a ENTIDADE a participar de novos Termos de
Colaboração, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas ao MUNICÍPIO, da seguinte forma:
Prestar contas de forma parcial a cada bimestre, e de forma integral das receitas e despesas até 90 dias a partir
do término de vigência do Termo de Colaboração segundo a Lei nº 13.019/2014, e de acordo com os critérios e
indicações exigidos pela CONCEDENTE, com elementos que permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou
concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas
e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, destacados nos relatórios de execução do
objeto e de execução financeira, bem como entregar balanço patrimonial, balancete analítico anual, demonstração
de resultado do exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos da Entidade parceira, segundo as
normas contábeis vigentes, tendo a administração pública 150 dias para apreciar a Prestação de Contas.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA COLABORAÇÃO.
O controle e a fiscalização da execução do presente ajuste ficarão sob encargo da Secretaria Municipal de Assistência
Social.
Parágrafo 1º - Fica assegurado o livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras
dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às
informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela lei vigente, bem como aos locais
de execução do objeto.
Parágrafo 2º - Fica estabelecida a obrigação de a organização da sociedade civil inserir cláusula, no contrato que
celebrar com fornecedor de bens ou serviços com a finalidade de executar o objeto da parceria, que permita o livre
acesso dos servidores ou empregados dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos públicos,
bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis da empresa contratada, nos termos desta
Lei, salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes para todo e qualquer contratante.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESTITUIÇÃO
A ENTIDADE compromete-se a restituir no prazo de 30 (trinta) dias os valores repassados pelo MUNICÍPIO,
atualizados pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, a partir da data de seu recebimento, nas
seguintes hipóteses: A inexecução do objeto desta Colaboração; Não apresentação do relatório de execução físico
financeira; e prestação de contas no prazo exigido; Utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da
estabelecida.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
A presente Colaboração poderá ser rescindida por infração legal ou descumprimento de suas Cláusulas e condições
executórias, bem como por denúncia precedida de notificação no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, por desinteresse
unilateral ou consensual, respondendo cada partícipe, em qualquer hipótese, pelas obrigações assumidas até a data
do efetivo desfazimento.
Parágrafo 1º - Quando da denúncia, rescisão ou extinção da Colaboração, caberá a ENTIDADE apresentar ao
MUNICÍPIO no prazo de 10 (dez) dias, documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas até
aquela data, bem como devolução dos saldos financeiros remanescentes, inclusive dos provenientes das aplicações
financeiras.
Parágrafo 2º - É prerrogativa MUNICÍPIO, assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto
colaborado, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;
Parágrafo 3º - Na ocorrência de cancelamento de restos a pagar, o quantitativo poderá ser reduzido até a etapa que
apresente funcionalidade;
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
Esta Colaboração poderá ser aditado, por acordo entre os participes, nos casos de acréscimo ou redução do número
de atendidos, bem como para prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
A eficácia desta Colaboração fica condicionada a publicação do respectivo extrato no órgão de imprensa oficial do
MUNICÍPIO, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS PROIBIÇÕES
Fica ainda proibido à ENTIDADE:
a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;
b) deixar de aplicar nas atividades-fim, ao menos 80% de sua receita total;
c) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;
d) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Colaboração;
e) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;
f) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Colaboração;
g) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;
h) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;
i) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;
j) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços economicamente mensuráveis) pactuada no
Plano de Trabalho;
k) Realizar despesas com:
A) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos,
salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas
indenizatórias;
B) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter
educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal;
C) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às exigências do art. 46
da Lei 13019/2014;
D) Obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas físicas;
l) pagamento de despesa bancária;
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA-DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Xambrê para dirimir quaisquer questões resultantes da execução desta Colaboração;
E, por estarem de acordo com as Cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo de Colaboração em 03
(três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Xambrê, 30 de agosto de 2018.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal
ASSOCIAÇÃO PROJETO SEM NOME DE XAMBRÊ
Presidente
TESTEMUNHAS:
Nome legível: Alex Pacheco Palma
Assinatura: ___________________
RG: 10.043.867-4
Nome legível: Andréa Sefrian Martins
Assinatura: ___________________
RG:7.686.028-9

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 - CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - PREÂMBULO
1.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ªR.S., inscrito no CNPJ nº. 86.689.023/0001-70,
com sede à Av. Ângelo Moreira da Fonseca, 866, Zona Armazém, Umuarama/PR, de conformidade com a Lei nº. 8.666/93,
suas alterações, Lei nº. 8.080/90, e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de CREDENCIAMENTO DE
PESSOAS JURÍDICAS, nos termos das condições estabelecidos no presente Instrumento de Chamamento.
1.2. A análise da documentação dos interessados será realizada pelos membros da Comissão Técnica de Credenciamento do
CISA, com avaliação final em conformidade com os parâmetros e requisitos estabelecidos neste Edital;
1.3. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados, vistoria técnica e o cumprimento das
demais exigências contidas no presente Edital.
2. OBJETO DO CREDENCIAMENTO
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de pessoas jurídicas na Área de Saúde para a
prestação de serviços com a realização de consultas médicas, conforme encaminhamento do CISA, que serão pagos com
valores constantes da tabela do CISA, conforme anexo III.
3. REGÊNCIA LEGAL
O presente credenciamento é regido pela Lei Federal n. ° 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais
legislação pertinente, aplicando -se, no que couber, os princípios de direito público, suplementados pelo direito privado.
4. PRAZOS
4.1. O requerimento de credenciamento deverá ser dirigido a Comissão Técnica de Credenciamento, acompanhado de toda
a documentação exigida de acordo com o item 5 deste Edital, devendo ser protocolado junto ao CISA, no horário das 08:00 h
ás 12:00 h e das 13:30 h as 17:00 hs de segunda-feira a sexta-feira, até o dia 31 de dezembro de 2018, em envelope lacrado.
4.2. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado em decorrência do credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93 e
suas alterações;
4.3. O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias corridos, contados da convocação do interessado.
5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CREDENCIAMENTO
5.1. Os seguintes documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados juntamente com o pedido de credenciamento:
a) Contrato Social e suas alterações;
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio da empresa em plena validade;
d) Prova de Regularidade junto ao INSS, em plena validade;
e) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal,
em plena validade;
f) Certificado de Regularidade da Vigilância sanitária;
g) Inscrição da empresa no Conselho Regional de Medicina (CRM);
h) CRM e diploma de especialista do profissional (ais) que prestara os serviços.
I) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
j) Conta corrente em nome da empresa.
k) Cópias do RG e CPF do profissional (ais) que prestará (ão) os serviços.
5.2. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelos membros da Comissão Técnica
de Credenciamento do CISA, sendo recepcionado o pedido de credenciamento somente mediante a documentação completa
estabelecida;
5.3. A Comissão Técnica de Credenciamento poderá, durante a análise da documentação, convocar os interessados para
quaisquer esclarecimentos que porventura se façam necessários;
5.4. Será inabilitado o interessado que não apresentar toda a documentação exigida no presente Edital.
5.5. A classificação será de acordo com a ordem de entrega dos envelopes com a documentação exigida.
6. DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO.
6.1. Serão credenciados os interessados que preencham os requisitos previstos neste Edital, de acordo com as necessidades
conforme disponibilidade financeira e orçamentária;
6.2. Após análise da documentação, a Comissão Técnica de Credenciamento emitirá um parecer técnico mencionado na
cláusula anterior, viabilizando do credenciamento, por especialidade e/ou área de interesse, o qual será submetido de
imediato para a contratação;
6.3. Das decisões da Comissão Técnica de Credenciamento caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data
da ciência da decisão.
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. Com a conclusão da análise, os requisitos atendidos ou não para o credenciamento os interessados serão comunicados
no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data final de entrada das propostas;
7.2. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão contratados por meio de instrumento de prestação de
serviços, de natureza precária, caracterizado pela unilateralidade e discricionariedade, onde se estabelecerão os direitos,
obrigações e responsabilidades das partes, podendo o contrato ser rescindido, a qualquer tempo, sem que caibam aos
contratados quaisquer direitos, vantagens ou indenizações;
7.3. São de inteira responsabilidade das empresas e profissionais contratados, as obrigações pelos encargos previdenciários,
fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes de execução do Contrato;
7.4. As empresas contratadas são responsáveis pelos danos causados diretamente ao CISA e ou terceiros, decorrentes da
execução do contrato.
8. DO PREÇO
8.1 A remuneração pela prestação de serviços será de acordo com a Tabela do CISA, conforme relatório de serviços
realizados.
8.2 O valor pactuado neste instrumento poderá ser alterado, quando houver reajuste da tabela do CISA, que envolvam os
serviços realizados.
9. DOS RECURSOS FINANCEIROS
Para atender as despesas decorrentes do credenciamento, valer-se-á de recursos próprios e que estão livres e não
comprometidos, conforme DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA vigente do CISA, a serem discriminadas no ato da contratação.
10. DAS SANÇÕES
O inadimplemento contratual implicará em sanções previstas na Lei de Licitações e no contrato, assegurado o direito de
ampla defesa.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O CISA poderá, a qualquer tempo, motivadamente, aditar, revogar total ou parcialmente, ou mesmo anular o presente
processo, sem que disso decorra qualquer direito ou indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de que
natureza for;
11.2. O CISA poderá, a qualquer tempo, realizar novos credenciamentos, através da divulgação de um novo regulamento;
11.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverá ser
encaminhado por escrito à Comissão Técnica de Credenciamento.
12. Este chamamento público será publicado mensalmente no diário oficial do CISA.
Umuarama, 29 de janeiro de 2018.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente
NILSON MANDUCA
Coordenador
ANEXO I
MODELO I – PESSOA JURÍDICA (ADEQUAR COM A ÁREA PRETENDIDA)
(em papel timbrado/personalizado da empresa ou prestador)
Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.
O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS NA ÁREA MÉDICA, divulgado
pelo CISA, objetivando a prestação de serviços médicos nos termos do chamamento público nº 001/2018.
Razão Social: ______________________________________________________
Nome Fantasia: ____________________________________________________
Endereço Comercial:
CEP:___________________________ Cidade: ______________ Estado: ________
CNPJ:___________________________
Especialidade:__________________________, para realização de (informar a quantidade) consultas médicas mensais.
Médico Responsável:________________________________________________________
CRM do Médico Responsável:_____________________
R.G. do Médico Responsável :_____________________
CPF do Médico Responsável: _____________________
Data: ______________________________
(assinatura do solicitante)
(nome do solicitante)
ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Por este instrumento de Contrato, que entre si celebram de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/
AMERIOS 12ª R.S, inscrito no CNPJ sob n° 86.689.023/00001-70, com sede à Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, 866, Zona
Armazém, nesta cidade de Umuarama/PR, neste ato representado pelo Presidente o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO,
brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob nº ....................., portador da Cédula de Identidade nº .............................
neste ato denominado CONTRATANTE, e de outro, a pessoa jurídica................................................................., inscrita
no CNPJ sob nº .................................., com sede à ......................, .............,......................., doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo .........................................., ............., ............., .............., residente e domiciliado
na cidade de .................., portador da Cédula de Identidade nº ....................., e inscrito no CPF sob o nº ...........................,
resolvem firmar o presente contrato, como segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CONTRATAÇÃO: O presente contrato é decorrente do Edital de Chamamento Público nº
001/2018, regido pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94, conforme processo de inexigibilidade
nº ........, ratificado em ...........
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviços, com a realização de consultas médicas na especialidade de................., que serão pagos com valores constantes
da tabela do CISA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A execução do objeto dar-se-á segundo os princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde, regulamentados pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: Pelos serviços será paga a quantia de até R$ ......................
mensais para a realização de até ........ (.........) consultas médicas mês ao valor unitário de R$......... (...........) por consulta
agendada, conforme a necessidade do CISA, conforme valores constantes da tabela CISA.
Parágrafo Ùnico: O valor pactuado neste instrumento ainda poderá ser alterado em comum acordo entre as partes, quando
houver reajuste da tabela do CISA, que envolvam os serviços realizados.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente da emissão da nota fiscal, após a prestação de serviços, devendo a CONTRATADA apresentar mensalmente ao
CONTRATANTE, até o quinto (5º) dia útil do mês seguinte à prestação dos serviços, as faturas e os documentos referentes
aos serviços efetivamente prestados.
Parágrafo Único: O pagamento fica condicionado à apresentação da Nota Fiscal, juntamente com a apresentação da Certidão
Negativa de Débito (CND) junto ao INSS e o Certificado de Regularidade Fiscal (FGTS).
CLÁUSULA SEXTA- Sem prejuízo do acompanhamento da fiscalização e da normatividade suplementar exercidos pelo
CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, os contraentes reconhecem a prerrogativa de controle e a
autoridade normativa genérica da direção do CISA, decorrente da Lei Orgânica da Saúde.
Parágrafo Único: É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal para execução do
objeto deste contrato, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais resultantes de vínculo empregatício,
cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA: A CONTRATADA é responsável pela indenização
de dano causado ao paciente e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência,
imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado à CONTRATADA
o direito de regresso.
Parágrafo Único: A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos competentes do CISA
não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da legislação referente a licitações e contratos
administrativos.
CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por
conta da dotação orçamentária .................................................
CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO: A execução do presente contrato será
avaliada pelos órgãos competentes do CISA, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão
o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, a verificação do movimento dos atendimentos e de
quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados.
Parágrafo Primeiro: Sob critérios definidos em normalização complementar, poderá em casos específicos, ser realizada
auditoria especializada.
Parágrafo Segundo: Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa da
CONTRATADA, poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão das condições ora estipuladas.
Parágrafo Terceiro: A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre serviços ora contratados não eximirá a CONTRATADA
da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE, ou para com os pacientes ou terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execução do contrato.
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços
e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores do CONTRATANTE, designados para tal fim.
Parágrafo Quinto: Em qualquer hipótese é assegurado ao contratado amplo direito de defesa, nos termos das normas gerais
da lei federal de licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: Fica a CONTRATADA sujeito a multa de 10% (dez por cento) do valor total do
contrato por infração de qualquer cláusula ou condição deste contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na
legislação referente a licitações e contratos administrativos, assegurado o direito à defesa.
Parágrafo Único: O valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DESIGNAÇÃO DO FISCAL: De acordo com Ato Administrativo nª 032/2013 do dia
01 de outubro de 2013, designa o Sr. JOSÉ CARLOS BRASSANINI, portador do RG nº 2.156.880 SSP/PR e do CPF nº
361.509.599-53, para atuar como fiscal dos contratos firmados entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde e terceiros,
repondendo por estes perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: I - Os licitantes devem observar e o contratado deve
observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula,
definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de
execução de contrato;
c)”prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de
representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d)”prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando
influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de
prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível,
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas,
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá
concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente
indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à
licitação e à execução do contrato.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: Constituem motivos para rescisão do presente contrato o não
cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a licitações
e contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Décima.
Parágrafo Único: A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista na legislação referente a licitações e contratados administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PRAZO: Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com início em... e término
em....... podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da contratante, até o limite de 60 (sessenta)
meses, nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93 a critério da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Umuarama – PR, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser
resolvidas pelas partes.
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença
de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.
Umuarama, ................................................
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Consórcio Intermunicipal de Saúde
CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Contratante
Contratada
TESTEMUNHAS:
ANEXO III
PROPOSTA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – CSE
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018.
A ....................... (Razão Social), CNPJ____________, situada na ................................, cidade de........., vem manifestar
seu interesse no credenciamento para prestação de serviços de assistência à saúde de acordo com os critérios e condições
estabelecidos no Edital de Credenciamento – Chamamento Público nº 001/2018, na especialidade abaixo indicada.
ITEM
ESPECIALIDADE
PROCEDIMENTOS
A EXECUTAR
VALOR UNITÁRIO
1
Alergologia
Consulta médica R$ 40,00
2
Angiologia
Consulta médica R$ 20,00
3
Cardiologia
Consulta médica R$ 35,00
4
Cirurgia Buco-maxilar
Consulta médica R$ 20,00
5
Cirurgia Cabeça e Pescoço
Consulta médica R$ 20,00
6
Cirurgia geral
Consulta médica R$ 35,00
7
Cirurgia pediátrica
Consulta médica R$ 40,00
8
Cirurgia Torácica Consulta médica R$ 45,00
9
Cirurgia Vascular Consulta médica R$ 40,00
10
Clinica médica Consulta médica R$ 30,00
11
Dermatologia
Consulta médica R$ 40,00
12
Endocrinologia Consulta médica R$ 50,00
13
Endocrinologia pediátrica
Consulta médica R$ 50,00
14
Fonoaudiologia Consulta médica R$ 20,00
15
Gastroenterologia
Consulta médica R$ 37,00
16
Geriatria
Consulta médica R$ 50,00
17
Ginecologia/ obstetrícia
Consulta médica R$ 50,00
18
Hanseniologia Consulta médica R$ 20,00
19
Hematologia
Consulta médica R$ 50,00
20
Homeopatia
Consulta médica R$ 20,00
21
Infectologia
Consulta médica R$ 35,00
22
Mastologia
Consulta médica R$ 40,00
23
Nefrologia
Consulta médica R$ 40,00
24
Neurologia
Consulta médica R$ 50,00
25
Neuropediatria Consulta médica R$ 48,00
26
Nutrição
Consulta médica R$ 30,00
27
Oftalmologia
Consulta médica R$ 20,00
28
Oncologia
Consulta médica R$ 34,00
29
Ortopedia
Consulta médica R$ 30,00
30
Otorrinolaringologia
Consulta médica R$ 45,00
31
Pediatria
Consulta médica R$ 50,00
32
Pneumologia
Consulta médica R$ 40,00
33
Proctologia
Consulta médica R$ 30,00
34
Psicologia
Consulta médica R$ 20,00
35
Psiquiatria
Consulta médica R$ 48,00
36
Reumatologia Consulta médica R$ 50,00
37
Urologia
Consulta médica R$ 30,00
38
Gastropediatria Consulta médica R$ 40,00
39
Consultas médicas de psiquiatria urgência/emergência
Consulta médica R
$
96,00
40
Todas as especialidades
Consultas médicas para atendimento fora do município
sede do CISA, ocorrendo o deslocamento do profissional p/ prestação do serviço. R$ 55,00
41
Oftalmologia
Consulta na especialidade de oftalmologia incluindo os exames de:
fundoscopia, ceratometria, mapeamento de retina e tonometria. R$ 36,00
42
Nefrologia pediátrica
Consulta médica R$ 40,00
43
Infectologia pediátrica
Consulta médica R$ 50,00
44 AMBULATÓRIO BUCO MAXILO-FACIAL PÓS TRAUMA/CIRURGIAS
Consulta
R$ 40,00

