www.ilustrado.com.br/publicacoes-legais/

UMUARAMA, sábado, 30 de abril DE 2022

Publicações legais
AUTO ADESIVOS PARANÁ S.A.

CNPJ/MF Nº 03.514.129/0001-06
As demonstrações ﬁnanceiras apresentadas a seguir são demonstrações ﬁnanceiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de
decisão. O entendimento da situação ﬁnanceira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações ﬁnanceiras completas auditadas, elaboradas na
forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações ﬁnanceiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor
independente, estão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos: https://ilustrado.com.br/; https://www.colacril.com.br/
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020 Passivo e patrimônio líquido
Ativo
2021
2020
2021
2020
Circulante
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
16.621 21.853 146.642 29.318 Fornecedores
167.662 162.468 237.197 169.737
Contas a receber
173.319 137.282 220.287 125.006 Empréstimos e ﬁnanciamentos
59.207 40.735
69.261 41.256
Estoques
141.242 96.522 247.296 115.932 Arrendamento a pagar
1.726 1.543
8.781 1.771
Impostos a recuperar
24.114 5.632
43.540 14.858 Salários e encargos a pagar
14.361 8.307
24.298 10.029
Adiantamento a sócios
–
–
– 1.217 Impostos a pagar
1.531 1.771
14.574 5.120
Adiantamentos a fornecedores
4.268 1.016
16.427 4.857 Adiantamentos de clientes
6.480 3.941
4.785 4.203
Outros créditos
840
324
3.541 2.225 Contas a pagar aquisição de controladas
84.247
– 231.157
–
360.404 262.629 677.733 293.413 Outras contas a pagar
7.523 5.741
34.174 7.064
Não circulante
342.737 224.506 624.227 239.180
Instrumentos ﬁnanceiros
–
158
97
158 Não circulante
Depósitos em garantias/judiciais
3.007
227
4.252
227 Empréstimos e ﬁnanciamentos
183.552 74.366 185.202 76.916
Partes relacionadas
409
36
–
– Partes relacionadas
–
– 177.123
–
Instrumentos outorgados-opções
Impostos a pagar
886
910
2.489
910
IR
e
contrib.
social
diferidos
4.147
–
80.414
–
maduras
– 3.686
– 3.686
Arrendamento a pagar
23.398 17.611
34.595 17.611
Imposto de renda e contribuição social
2.631
197
6.825
251
diferidos
– 24.595
– 24.595 Provisão para riscos
13.260
–
13.260
–
Impostos a recuperar
8.225 2.389
9.582 3.496 Contas a pagar aquisição de controladas
227.874 93.084 499.908 95.688
Ativo não circulante mantido para venda
3.119 2.609
3.119 2.609
Investimentos
594.403 25.125
46.671
– Patrimônio líquido
590.558 25.598 590.558 25.598
Imobilizado
288.448 119.683 361.853 130.858 Capital social
745 3.209
745 3.209
Intangível
14.242 9.189 727.019 13.182 Instr. outorg. - opções maduras
57.116 59.515
57.116 59.515
911.853 187.697 1.152.593 178.811 Reservas de capital
Reservas de benefícios ﬁscais
60.759 56.248
60.759 56.248
Reservas de incentivos ﬁscais
1.195 1.195
1.195 1.195
Ajuste de variação patrimonial
4.620
226
4.620
226
(13.347) (13.255) (13.347) (13.255)
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido do controlador 701.646 132.736 701.646 132.736
–
–
4.545 4.620
Particip. de acionistas não controladores
701.646 132.736 706.191 137.356
Total do patrimônio líquido
1.272.257 450.326 1.830.326 472.224
Total do ativo
1.272.257 450.326 1.830.326 472.224 Total do passivo e patrimônio líquido
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Demonstrações dos resultados - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Receita líquida de vendas
677.293 494.504 894.716 563.310
Custo dos produtos e mercadorias
(548.967) (403.248) (680.066) (443.033)
vendidas
Lucro bruto
128.326 91.256 214.650 120.277
Despesas comerciais
(47.564) (33.747) (64.978) (42.270)
Gerais e administrativas
(46.059) (23.159) (115.235) (32.611)
Outras rec. (desp.) operacionais, líquida
12.123
(148) 15.525
(81)
(81.500) (57.054) (164.688) (74.961)
Lucro operacional antes das
participações societárias e do
resultado ﬁnanceiro
46.826 34.202 49.962 45.315
Equivalência patrimonial
(9.558)
5.389
–
–
(9.449) (2.035) (9.449) (2.035)
Perdas em particip. societárias
Resultado de participações societárias (19.007)
3.354 (9.449) (2.035)
Receitas ﬁnanceiras
7.362
1.423 10.328
1.536
Despesas ﬁnanceiras
(19.788) (13.869) (25.103) (16.860)
Variação cambial líquida
(5.706) (4.862) (7.205) (5.165)
(18.132) (17.308) (21.980) (20.489)
9.687 20.248 18.533 22.791
Lucro antes do IR e CS
IR e CS corrente
(402) (2.048) (7.049) (3.882)
IR e CS diferidos
(4.866) 15.095 (5.965) 15.095
Lucro líquido do período
4.419 33.295
5.519 34.004
Atribuível a:
4.419 33.295
Aos acionistas controladores
Aos acionistas não controladores
1.100
709
Lucro bás. e diluído por ação
0,010
0,187
Demonstrações dos resultados abrangentes - Em 31 de dezembro de 2021
e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Lucro líquido do exercício
4.419 33.295
5.519 34.004
Variação cambial de investimentos
4.394
920
3.997
1.202
permanentes no exterior
Resultado abrangente total do exercício
8.813 34.215
9.516 35.206
Res. abrang. total do exerc. atribuível a:
Aos acionistas controladores
8.813 34.215
Aos acionistas não controladores
703
991
9.516 35.206

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Plano
Reserva de
Total
Capital
Reserva de
Ajuste de
Lucros/prejuízos patrimônio líquido
baseado Reservas
incentivos
social em ações de capital benefícios fiscais
conversão
acumulados
fiscais
controladora
01 de janeiro de 2020
25.383
2.868
59.515
38.248
1.195
(694)
(28.550)
97.965
Lucro líquido do período
–
–
–
–
–
–
33.295
33.295
–
–
–
–
–
920
–
920
Ganho na conversão
Resultado abrangente em 31 de dezembro de 2020
–
–
–
–
–
920
33.295
34.215
Opções de ações outorgadas
–
556
–
–
–
–
–
556
Reservas de benefícios ﬁscais
–
–
–
18.000
–
–
(18.000)
–
Integralização de capital de 10% e 15% das ações outorgadas
215
(215)
–
–
–
–
–
–
Integralização de capital de não controladores
–
–
–
–
–
–
–
–
Distribuição de dividendos de não controladores
–
–
–
–
–
–
–
–
31 de dezembro de 2020
25.598
3.209
59.515
56.248
1.195
226
(13.255)
132.736
Lucro líquido do período
–
–
–
–
–
–
4.419
4.419
Ganho (perda) na conversão
–
–
–
–
–
4.394
–
4.394
Resultado abrangente em 31 de dezembro de 2021
–
–
–
–
–
4.394
4.419
8.813
Cancelamento de ações
–
(40)
–
–
–
–
–
(40)
Constituição de reserva (Investimento R&B)
–
–
(2.399)
–
–
–
–
(2.399)
Reservas de benefícios ﬁscais
–
–
–
4.511
–
–
(4.511)
–
Opções outorgadas reconhecidas
3.169
(3.169)
–
–
–
–
–
–
Remuneração com base em ações
–
745
–
–
–
–
–
745
Integralização de capital
561.791
–
–
–
–
–
–
561.791
Distribuição de dividendos de não controladores
–
–
–
–
–
–
–
–
31 de dezembro de 2021
590.558
745
57.116
60.759
1.195
4.620
(13.347)
701.646

Participação
de não
controladores
3.946
709
282
991
–
–
–
129
(446)
4.620
1.100
(397)
703
–
(1.662)
–
–
–
335
549
4.545

Total do
patrimônio líquido
consolidado
101.911
34.004
1.202
35.206
556
–
–
129
(446)
137.356
5.519
3.997
9.516
(40)
(4.061)
–
–
745
562.126
549
706.191

Demonstrações dos ﬂuxos de caixa - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
Fluxo de caixa das ativ. operacionais
2021
2020
2021
2020
Lucro antes do IR e CS
9.687 20.248
18.533 22.791
Reconciliação do lucro com o caixa
obtido nas operações:
Depreciação e amortização
20.100 11.267
27.450 13.628
Variação cambial sobre empréstimos
617
1.963
617
1.963
Juros sobre emprést. e arrend.
11.256
5.695
12.357
5.766
Equivalência patrimonial
9.558 (5.389)
–
–
Const. prov. para perdas em estoque
781
317
839
317
Constituição provisão para crédito
com liquidação duvidosa
837
832
1.641
922
Constituição provisão para riscos
393
158
308
175
Resultado pela alienação de ativos
imobilizados e intangíveis
150
319
392
327
Perda p/ baixa desproporc. de divid.
9.449
2.035
–
–
Remuneração com base em ações
745
–
745
–
Invest. ﬁnanceiros a valor justo
158
(103)
61
(103)
Atualização do plano de opções
(144)
(215)
(144)
(215)
Reconhecimento do trânsito Julgado
exclusão do ICMS s/ BC PIS/COFINS
(15.550)
– (20.555)
–
48.037 37.127
42.744 45.571
(Aumento) diminuição de ativos:
Contas a receber
(41.558) (29.014) (34.857) (30.191)
Estoques
(40.922) (36.352) (70.134) (39.481)
Impostos a recuperar
(1.053) (1.389)
1.676 (3.618)
Outros ativos
(3.737)
6.512
(2.815)
6.397
Aumento (diminuição) de passivos:
Fornecedores
3.835 58.113
38.826 60.855
Salários e encargos a pagar
5.660
2.901
8.115
3.065
Outros passivos
4.411
5.425
12.477
5.007
Impostos a pagar
(1.120) (1.861)
(4.138) (3.219)
Caixa gerado (aplicado) nas
atividades operacionais
(26.447) 41.462
(8.106) 44.386
Pagamento de contingências
(238)
(93)
(339)
(109)
Caixa líquido gerado (aplicado)
nas atividades operacionais
(26.685) 41.369
(8.445) 44.277
Fluxo de caixa das ativ. de invest.
Aquisição de imobilizado
(113.979) (48.081) (119.137) (50.195)
Aquisição do intangível
(7.836) (3.234)
(9.732) (4.131)
Aquis. de control., líquida de caixa
(149.265)
– (518.875)
–
Aporte de capital em controladas
(289.570)
–
–
–
Compra de ações R&B
–
–
(4.061)
–
Emprést. com partes relacionadas
– (2.623)
–
–
Caixa líq. aplic. nas ativ. de invest.
(560.650) (53.938) (651.805) (54.326)
Fluxo de caixa das ativ. de ﬁnanc.
Integralização de capital
520.502
246 520.837
375
Emprést. com partes relacionadas
–
– 177.123
–
Pag. de empréstimos (principal)
(40.204) (27.501) (47.977) (27.501)
Pag. de juros s/ emprést. e ﬁnanc.
(10.841) (2.408) (11.011) (2.397)
Empréstimos captados
110.000 58.000 118.501 61.000
Aquis. de controladas, pagamento
–
–
–
–
Pagamento de arrendamentos
(3.853) (2.950) (11.370)
(446)
Pagamento de dividendos para
acionistas não controladores
–
–
549 (3.512)
Caixa líquido gerado (aplicado)
nas atividades de ﬁnanciamentos
575.604 25.389 746.652 27.519
Redução (aumento) no caixa e
equivalentes no exercício
(11.731) 12.818
86.402 17.470
Variação cambial do caixa da
investida no exterior
–
–
1.632
(288)
Caixa e equiv. de control. adquiridas
–
–
29.290
–
Caixa e equiv. de incorp. de control.
6.499
–
–
–
Caixa e equivalente de caixa no
início do período
21.853
9.035
29.318 12.136
Cx. e equiv. de cx. no ﬁm do período
16.621 21.853 146.642 29.318
Var. de caixa e equivalentes de caixa
(5.232) 12.818 117.324 17.182

Notas Explicativas às demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas – Em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Informações gerais: A Auto Adesivos Paraná S.A. (“Companhia”) é uma so- vantes em sua composição, visto que sua origem reside em uma forte correlação conhecimentos ou experiência necessários para executar esse processo; ou for comprador, o qual passa a ter total liberdade sobre o canal e o preço dos produciedade por ações de capital fechado com sede na Av. Presidente John Kennedy, com a forma como as negociações são realizadas e os players escolhidos como fundamental para a capacidade de continuar a produzir outputs e é considerado tos, e não há qualquer obrigação não satisfeita que possa afetar a aceitação dos
2.427, Jardim Lar Paraná, Campo Mourão - PR e ﬁlial - Escritório Administrativo parceiros comerciais, não tendo sido identiﬁcados, até o momento, questões único ou escasso ou não pode ser substituída sem custo, esforço ou atraso signi- produtos. Os clientes têm o direito de devolver os produtos se eles não forem
e Comercial na Rua Iaiá nº 77, Itaim Bibi, São Paulo - SP. A Companhia e suas relacionadas a estes compromissos. Adicionalmente, em momentos como esse ﬁcativos na capacidade descontinuar produzindo outputs - saída de recursos. Ao aceitos. A receita é ajustada para o valor das devoluções de vendas. b) Venda
controladas, abaixo relacionadas, são denominadas “Grupo”. A Companhia tem se acentuam as preocupações com o caixa, a alavancagem ﬁnanceira, eﬁciência adquirir um negócio, o Grupo avalia os ativos e passivos ﬁnanceiros assumidos de serviço: As receitas de prestação de serviços são reconhecidas quando a
por objeto social: (i) a exploração dos ramos de indústria e comércio de auto de custos e dívidas sujeita à variação cambial e, nesse sentido, a Companhia com o objetivo de classiﬁcá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, efetiva prestação do serviço é realizada. c) Receita ﬁnanceira: A receita ﬁnanceiadesivos de papel, plásticos, etiquetas impressas ou não, importação e exporta- está bem posicionada para ultrapassar os efeitos advindos da COVID-19, sendo as circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição, ra é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência,
ção e outros aﬁns ao ramo, (ii) desenvolvimento, industrialização e comercializa- possível ressaltar também a política de gestão de riscos aplicada pela Companhia o que inclui a segregação, por parte da adquirida, de derivativos embutidos usando o método da taxa efetiva de juros. 2.5. Mensuração do valor justo:
ção de produtos, tags, e dispositivos de armazenamento de dados e/ou informa- de forma consistente nos últimos anos. A liquidez de curto e longo prazo estão existentes em contratos hospedeiros na adquirida. Qualquer contraprestação Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago pela
ção em memória não volátil e de acionamento e transmissão via rádio frequência; preservadas e, mesmo eventuais alterações em embarques e recebimentos, contingente a ser transferida pela adquirente será reconhecida ao valor justo na transferência de um passivo em uma transação ordenada entre participantes do
com tecnologia RFID; (iii) instalação de sistemas de rastreamento de mercadorias estão dimensionados para que não afetem de forma relevante a posição ﬁnan- data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da contraprestação mercado na data da mensuração, no mercado principal ou, na sua ausência, no
e rebanhos com uso de tecnologia em rádio frequência; bem com o desenvolvi- ceira da Companhia. Nesse sentido, a Companhia não identiﬁcou riscos relevan- contingente considerada como um ativo ou como um passivo deverão ser reco- mercado mais vantajoso ao qual a Companhia e suas controladas tem acesso
mento de softwares e soluções para rastreamento de mercadorias e rebanho com tes em relação à sua capacidade de continuar operando. Incorporação Pimaco nhecidas de acordo com o CPC 48 na demonstração do resultado. Inicialmente, nessa data. O valor justo de um passivo reﬂete o seu risco de descumprimento,
uso de tecnologias em rádio frequência. As controladas da Companhia, conjun- Autoadesivos Ltda.: Em 30/06/2021 foi aprovado em Ata da Assembleia Geral o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida em risco este que inclui, entre outros, o próprio risco de crédito da Companhia e suas
tamente identiﬁcadas como “Grupo” são: • RR Indústria e Comércio de Etiquetas Extraordinária a incorporação da controlada PIMACO AUTOADESIVOS LTDA, relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identiﬁcáveis adquiridos líquidos e controladas. Quando disponível, a Companhia e suas controladas mensuram o
Ltda. (“RR Etiquetas”), cuja atividade operacional principal é industrialização, sociedade limitada, com sede na Avenida John F. Kennedy, nº 2.427, Bloco III, os passivos assumidos. Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos valor justo utilizando o preço contato em um mercado ativo. Um mercado é
comercialização, importação e exportação de etiquetas em papéis, películas Jardim Lar Paraná, CEP 87.306-000, Campo Mourão-PR, inscrita no CNPJ/MF ativos líquidos adquiridos, a diferença deverá ser reconhecida como ganho na considerado ativo se as transações para o ativo ou passivo ocorrem com frequplásticas e auto adesivas; • RR Etiquetas Uruguai S.A. (“RR Uruguai”), cuja ati- sob o n.º 33.011578/0001-00 (PIMACO), conforme os termos condições do demonstração do resultado. Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado ência e volume suﬁcientes para fornecer informações de preciﬁcação de forma
vidade operacional principal é industrialização, comercialização, importação e “Protocolo de Justiﬁcação da Incorporação da Pimaco Autoadesivos Ltda pela pelo custo, deduzido de quaisquer perdas acumuladas do valor recuperável. contínua. Se não houver preço cotado em um mercado ativo, a Companhia e
exportação de etiquetas em papéis, películas plásticas e auto adesivas; • Adesi- Auto Adesivos Paraná S.A., com a transferência de todo seu patrimônio líquido Para ﬁns de teste do valor recuperável, o ágio adquirido em uma combinação suas controladas utilizam de técnicas de avaliação que maximizam o uso de
vos e Papéis Especiais RR Ltda. (“RR Papéis”), cuja atividade operacional para a Companhia e a sua consequente extinção (“Incorporação”), sendo que o de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a cada uma das unidades dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados não observáveis. A
principal é o desenvolvimento, produção e comercialização, próprio ou de tercei- capital social da Companhia permaneceu inalterado em decorrência dessa Incor- geradoras de caixa do Grupo que se espera sejam beneﬁciadas pelas sinergias técnica de avaliação escolhida incorpora todos os fatores que os participantes
ros, de jornais, revistas, livros e periódicos, e a exploração do ramo de indústria poração. A tabela abaixo apresenta de forma sumarizada, as principais rubricas da combinação, independentemente de outros ativos ou passivos da adquirida do mercado levariam em conta na preciﬁcação de uma transação. 3. Estimativas
e comércio de autoadesivos de papel, plásticos, etiquetas impressas ou não, do balanço patrimonial da Pimaco em 30/06/2021:
ser atribuídos a essas unidades. Quando um ágio fazer parte de uma unidade e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis
importação e exportação e outros aﬁns ao ramo. • CCRR RFID Sistemas de Ativo
30/06/2021 Passivo e patr. líquido
30/06/2021 geradora de caixa e uma parcela dessa unidade for alienada, o ágio associado são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros
Circulante
Gestão de Tráfego Ltda. (“CCRR RFID”) com sede em Minas Gerais, atividade Circulante
à parcela alienada deve ser incluído no custo da operação ao apurar-se o ganho fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para
6.499 Fornecedores
1.359 ou a perda na alienação. O ágio alienado nessas circunstâncias é apurado as circunstâncias. Com base em premissas, o Grupo faz estimativas com relação
operacional principal é fabricação de etiquetas RFID. • Colacril SAS, uma socie- Caixa e equiv. de caixa
Contas
a
receber
5.819
Sal.
e
encargos
a
pagar
394
ao futuro. Por deﬁnição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão
dade anônima simpliﬁcada com sede em Buenos Aires - Argentina e tem como
Estoques
4.579 Impostos a pagar
454 com base nos valores proporcionais da parcela alienada em relação à unidade iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresenatividade a comercialização de bobinas de papel auto adesivos. • R & B Rastre- Impostos a recuperar
2.699 Adiant. de Clientes
109 geradora de caixa mantida. b) Controladas: Controladas são todas as entidades
abilidade Brasil S.A. (“R&B”) aquisição de 89,75% da participação societária da Outros créditos
66 Outras contas a pagar
752 (incluindo as entidades estruturadas) nas quais o Grupo detém o controle. O tam um risco signiﬁcativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos
empresa pela empresa RR Indústria e Comércio de Etiquetas. • CCRR Inc.
19.662
3.068 Grupo controla uma entidade quando está exposto ou tem direito a retorno valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão
Não circulante
(Corporation), escritório comercial localizado em Houston no estado de Texas Não circulante
variáveis decorrentes de seu envolvimento com a entidade e tem a capacidade contempladas a seguir: a) Provisão para crédito de liquidação duvidosa: A provi2.496 Provisão para riscos
2.279 de interferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre a entidade. As são é apurada com base no saldo de clientes a receber vencidos há mais de 180
que visa atender ao mercado norte Americano com o fornecimento de etiquetas Dep. em garantias/judic.
1.667
2.279
RFID. • Em 08/01/2021, a Companhia adquiriu a Syntpaper Indústria e Comércio IR e CS diferidos
controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é dias e/ou títulos protestados. É excluída da provisão títulos vencidos, mas que
Impostos a recuperar
5.016
e Importação de Papéis Especiais Ltda, (“Syntpaper”) com sede em São Paulo Imobilizado
transferido para o Grupo. A consolidação é interrompida a partir da data em que o foram renegociados e o acordo está sendo cumprido pela contraparte. a) Provisão
2.279 Patrimônio líquido
e Filial em Manaus, atividade operacional principal é a fabricação de tecidos Intangível
232 Capital social
25.373 Grupo deixa de ter o controle. A Controladora mantém as seguintes participações para perda de estoque: A provisão é apurada com base no saldo de estoques
que aguardam laudo de avaliação técnica para conclusão sobre a capacidade de
especiais, inclusive artefatos. • Em 26 de fevereiro a Companhia adquiriu a Pi11.690 Lucros acumulados
632 nas empresas do Grupo:
Total do patr. líquido
26.005 Controladas diretas
maco Autoadesivos Ltda.. (“Pimaco”) A Empresa tem como objetivo a fabricação
% Participação utilização. b) Realização de tributos diferidos: A realização dos créditos de im31.352 Total passivo e patr. líq.
31.352 RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda.
de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado. • Em 23 de Total ativo
100 posto de renda e da contribuição social diferidos é avaliada anualmente a partir
100 de estudos técnicos aprovados pelo Conselho de Administração. c) Provisões
abril a Companhia adquiriu a Digital Tags SAS, controlada integral da Companhia, 2. Políticas contábeis: Declaração de conformidade: As demonstrações ﬁnan- Adesivos e Papéis Especiais RR Ltda.
CCRR
RFID
Sistema
de
Gestão
de
Tráfego
Ltda.
100 para riscos: A Companhia reconhece provisão para causas cíveis e trabalhistas.
com Sede na França, tendo sua principal atividade operacional a fabricação de ceiras individuais e consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas
Colacril
SAS
100 A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíconforme
as
práticas
contábeis
adotadas
no
Brasil,
incluindo
os
pronunciamentos
etiquetas de identiﬁcação com radiofrequência. • Em 30/09/2021, a Companhia
RR
Etiquetas
Uruguai
S.A.
75 veis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais readquiriu pela Digital Tags Finland, controlada integral da Companhia, do negócio emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e em conformidade Syntpaper Ind. Com. e Imp.de Papéis Especiais Ltda.
100
de etiquetas de identiﬁcação com radiofrequência “ECO RFID” (Radio Frequence com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB (IFRS), e evi- Beontag Bolivia S.R.L.
100 centes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a
Identiﬁcation) da empresa Stora Enso Oy. • Em agosto de 2021 houve a consti- denciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações ﬁnanceiras TAGS LUX S.à r.l.
100 avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para
100 levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição
tuição da empresa Tags Lux S.à r.l.situada em Luxemburgo, cuja atividade prin- individuais e consolidadas, e somente elas, as quais estão consistentes com as Zecode Technology Ltda.
100 aplicável, conclusões de inspeções ﬁscais ou exposições adicionais identiﬁcadas
cipal é atuar como holding no exterior. • Em setembro de 2021 houve a constitui- utilizadas pela Administração na sua gestão. As principais políticas contábeis Tecobe System Comércio e Manutenção Ltda.
Controladas
indiretas
%
Participação
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. e) Nota 5 - Aquisição de
ção da empresa Digital Tags Italy,situada em Italia, cuja atividade principal é aplicadas na preparação dessas demonstrações ﬁnanceiras, individuais e consoR&B
Rastreabilidade
Brasil
S.A.
89,75
controlada (combinação de negócios): valor justo dos ativos intangíveis identiﬁatuar como holding no exterior. • Em setembro de 2021, aquisição pela Digital lidadas, estão deﬁnidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo Digital Tags SAS
100
consistente
em
todos
os
exercícios
apresentados,
salvo
disposição
em
contrário.
Tags Italy, situada na Itália, da participação societária representativa de 100% do
Digital Tags Italy S.R.L.
100 cáveis e ágio, mensurado em base provisória quando especiﬁcados. f) Nota 11
capital social da Lab ID S.r.l., fornecedora de soluções de produtos de etiquetas 2.1. Base de preparação: As demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolida- Lab ID S.R.L.
100 - Revisão da vida útil do ativo imobilizado e teste de redução ao valor recuperá100 vel de ativo imobilizado. g) Nota 12 - Revisão da vida útil dos ativos intangíveis
RFID (Radio Frequence Identiﬁcation). • Em outubro de 2021 houve a constituição das foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto Digital Tags Finland OY
100 e teste de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e ágio. h) Nota 16
da empresa Beontag Bolívia S.R.L (“Beontag”), localizada em Santa Cruz de La pelos instrumentos patrimoniais outorgados para pagamento baseado em ações, CCRR, INC
Transações,
saldos
e
ganhos
não
realizados
em
transações
entre
empresas
do - Determinação de taxa de desconto de arrendamento. 4. Eventos subsequenSierra, Bolívia, tem como atividade a comercialização de bobinas de papel auto pagamentos contingentes assumidos em combinação de negócio e instrumentos
adesivos. • Em novembro de 2021 foi aprovado em Ata de reunião do Conselho ﬁnanceiros não derivativos. A preparação de demonstrações ﬁnanceiras requer o Grupo são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a tes: Em janeiro de 2022 houve a constituição da empresa Colacril Paraguay com
de Administração a aquisição de 100% (cem por cento) da participação societá- uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo 100% de participação da Companhia, que tem como atividade a comercialização
ria das Empresas Zecode Technology Ltda. e Tecobe System Comercio e Manu- por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando neces- de bobinas de papel auto adesivos. Em janeiro de 2022 a Companhia realizou a
tenção Ltda. ambas localizadas em São Caetano do Sul, São Paulo, atua na contábeis da Companhia. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento sário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. c) aquisição de 54% da empresa Temera, localizada na Itália, a qual se classiﬁca
prestação de serviços no segmento de coleta de dados, mobilidade e impressão e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e esti- Transações com participações de não controladores: O Grupo trata as transações como um centro de excelência, apoiando negócios por meio desenvolvimento de
de códigos de barras. As demonstrações ﬁnanceiras foram aprovadas pelo mativas são signiﬁcativas para as demonstrações ﬁnanceiras individuais e conso- com participações de não controladores como transações com proprietários de soluções baseadas no uso inovador de tecnologias IoT, abordando questões
Conselho de Administração em 27/04/2022. Efeitos da COVID-19 nas demons- lidadas, estão divulgadas na Nota 3. a) Demonstrações ﬁnanceiras individuais ativos do Grupo. Para as compras de participações de não controladores, a di- relacionadas à otimização de processos logísticos e produtivos, rastreabilidade,
trações ﬁnanceiras: Considerando cuidadosamente os principais riscos e incer- e consolidadas: As demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas foram ferença entre qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida do valor antifalsiﬁcação, engajamento de clientes de canais de distribuição. No mesmo
tezas advindos desta análise e observadas as normas contábeis, a Companhia preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas contábil dos ativos líquidos da controlada é registrada no patrimônio líquido. Os mês houve a constituição da empresa Temera SAS na França. Ainda no
trabalhou, em especial na análise dos seguintes possíveis impactos: (a) Ações no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos ganhos ou perdas sobre alienações para participações de não controladores mês/01/2022, a Companhia também adquiriu 100% da participação do Grupo
realizadas pela Companhia em função da COVID-19 e possíveis impactos nos Contábeis (CPCs) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das também são registrados diretamente no patrimônio líquido, na conta “Ajustes de Europeu Scandstick, o qual foi fundado em 1981, se tornando um dos principais
seus controles internos; (b) Aumento do risco de perdas em ativos ﬁnanceiros Demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas, e somente elas, as quais avaliação patrimonial”.2.3. Capital social: As ações ordinárias e as preferenciais fabricantes europeus de material autoadesivo para a indústria gráﬁca. Com fá(CPC 48 – Instrumentos Financeiros); (c) Valor realizável de estoques (CPC 16 estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. Nas são classiﬁcadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente bricas localizadas em Höganäs (Suécia), Aalst (bélgica), Celje (Eslovênia) e em
– Estoques); (d) Impairment de ativos imobilizado e intangível (CPC 01 – Redu- demonstrações ﬁnanceiras individuais, as controladas são contabilizadas pelo atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimô- Moszna-Parcel (Polônia), o portifólio de produtos abrange uma ampla gana de
ção ao Valor Recuperável de Ativos); (e) Impactos na receita do período e nas método de equivalência patrimonial ajustada na proporção detida nos direitos e nio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos. 2.4. Reco- materiais, incluindo papéis, ﬁlmes, térmicos, transferência térmica e tecnologia
margens; (f) Análise de continuidade operacional da Companhia; (g) Fluxo de nas obrigações contratuais do Grupo. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas nhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da contraprestação Linerless, com adesivos hotmelt e acrílico. Em 26/01/2022 houve a captação de
caixa, impactos no acesso ao crédito de empréstimos e ﬁnanciamentos e cove- demonstrações ﬁnanceiras individuais quanto nas demonstrações ﬁnanceiras recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso empréstimo de R$70.000 para capital de giro da Companhia, junto ao Banco
nants. A Companhia realizou o estudo dos itens elencados acima e não identiﬁcou consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos normal das atividades do Grupo. A receita é apresentada líquida dos impostos, Santander com vencimento em dezembro de 2026. No mês/04/2022 a Companhia
impactos relevantes em suas demonstrações ﬁnanceiras intermediárias individu- acionistas da Controladora. 2.2. Consolidação: As seguintes políticas contábeis das devoluções, dos abatimentos e dos descontos, bem como das eliminações adquiriu 100% da participação da empresa ﬁnlandesa de tecnologia, Conﬁdex.
ais e consolidadas. Neste sentido, é importante comentar que as operações da são aplicadas na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras consolidadas. a) das vendas entre empresas do Grupo. O Grupo reconhece a receita quando o Pioneira na indústria de RFID desde 2005 e com operações na Finlândia, China,
Companhia e suas controladas estão sendo acompanhadas por um modelo de Combinação de negócios: Combinações de negócio são registradas utilizando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios França, Holanda e EUA tornou-se parceira de conﬁança para empresas de mogestão de crise e estratégias estão sendo montadas para que a Companhia método de aquisição quando o controle é transferido para a Companhia e suas econômicos futuros ﬂuirão para a entidade e quando critérios especíﬁcos tiverem bilidade, logística e industriais. A Conﬁdex é fornecedora global número 1 de
possa atravessar esse período com o mínimo de impacto negativo possível. A controladas. A contraprestação transferida é mensurada ao valor justo, assim sido atendidos para cada uma das atividades do Grupo, conforme descrição a etiquetas e etiquetas RFID RAIN a nível industrial, bem como bilhetes e etiquetas
Companhia estabeleceu medidas de proteção, controle e contenção de eventual como os ativos líquidos identiﬁcáveis. Qualquer ágio que surja na transação é seguir. O Grupo baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em RFID sem contato para mobilidade. A empresa habilitou soluções de IoT corpoproliferação da COVID-19 no âmbito da Companhia e suas controladas. Em re- testado anualmente para avaliação de perda por redução ao valor recuperável. Os consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especiﬁcações de cada rativas sem ﬁo de curto alcance desde 2005, tornando as cadeias de suprimentos,
lação ao seu negócio, cabe mencionar que a Companhia faz parte de um setor custos da transação são registrados no resultado conforme incorridos. O Grupo venda. a) Venda de produtos: O Grupo atua na produção e comercialização de processos de fabricação, transações e autenticação de bens e pessoas mais
considerado essencial, em relação à manutenção de sua atividade produtiva, determina que adquiriu um negócio quando o conjunto adquirido de atividades e papéis, ﬁlmes e etiquetas auto adesivas e uma ampla linha de produtos para eﬁciente e sustentável.
uma vez que, o processo de laminados é utilizado pela indústria alimentícia e de
bebidas como matéria-prima para fabricação de embalagens. Em relação à cadeia
logística, cabe salientar que não foram veriﬁcadas rupturas relevantes nas operações e logística de exportação, bem como nas operações de recebimento de
insumos, os quais já estão em grande parte adquiridos. A respeito dos compromissos ﬁrmes de venda para clientes, a Companhia não espera alterações rele-

ativos inclui, no mínimo, um input - entrada de recursos e um processo substantivo
que juntos contribuam signiﬁcativamente para a capacidade de gerar output - saída
de recursos. O processo adquirido é considerado substantivo se for essencial
para a capacidade de desenvolver ou converter o input - entrada de recursos
adquirido em outputs - saídas de recursos, e os inputs - entradas de recursos
adquiridos incluírem tanto a força de trabalho organizada com as habilidades,

comunicação visual, como os vinis autoadesivos para impressão digital, reﬂetivos
de sinalização, atua com a linha de lonas para comunicação visual, etiquetas de
código de barras, etiquetas autoadesivas para balanças eletrônicas e impressoras, tags e ribbons de transferência térmica para identiﬁcação e codiﬁcação e
fabricação de componentes eletrônicos. As vendas dos produtos são reconhecidas sempre que uma empresa do Grupo efetua a entrega dos produtos para o
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RICARDO ZOGHBI C. LOBO – CEO
PEDRO CHRIST – CFO
CONTADORA
DANIELA PESSIN BUENO - CRC/PR 050682/O-2

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas
As demonstrações ﬁnanceiras completas referentes ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações ﬁnanceiras completas estão disponíveis eletronicamente nos seguintes endereços: https://ilustrado.com.br/; https://www.colacril.com.br/.
O referido relatório do auditor independente sobre essas demonstrações ﬁnanceiras foi emitido em 27 de abril de 2022, sem modiﬁcação.
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. – CRC-2SP015199/F-6
Ana Andréa Iten de Alcantara – Contadora - CRC-SC025678/O-3-T-P

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ

ESTADO DO PARANÁ
ATO DA MESA N° 10/2022.
AUTORIZA VIAGEM E CONCEDE DIÁRIAS.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, em conformidade com a Lei 1.577/2011 e tendo em vista o requerimento 13/2022 formulado pelo vereador:
Marcos Antônio Valério
RESOLVE:
Art.1º. Autorizar o vereador: Marcos Antônio Valério, a viajar nos dias 02, 03 e 04 de Maio do corrente ano, com o
carro oficial do Município, com o Chefe do Poder Executivo, para Curitiba/Pr para tratar de assuntos de correlatos
à Municipalidade junto a Assembleia Legislativa e autarquias, cabendo-lhes o pagamento antecipado de 02 (duas)
diárias, nos termos da Lei nº 1.577/2011.
Art. 2º. Este ato entra em vigor na data da sua publicação, surtindo os seus efeitos a partir da sua edição.
Mariluz - PR, 29 de Abril de 2022.
Marcos Antônio Valério
Presidente
Matheus Henrique Neves da Silva
1º Secretário

prefeitura MUNICIPAL DE MARILUZ

ESTADO DO PARANÁ
TERMO ADITIVO Nº 002
CONTRATO NÚMERO 076/2021 - LIC AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE SE DESTINAM A SUPRIR
DEMANDA EXCEPIONAL E IMPREVISTA DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO, PARA ATENDER DEMANDAS
JUDICIAIS E/ OU REQUSIÇÕES O MUNISTÉRIO PÚBLICO, POR MEIO DE OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM
DE DESCONTOS SOBRE A TABELA CMED-(CAMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS)
NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL,
DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 034/2021
O MUNICÍPIO DE MARILUZ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrita do CGC/MF nº
76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, prefeito PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES aqui
denominado Contratante, de outro lado A SRA. ROSANGELA DE FÁTIMA CONSTANTIN DOMINGUES, brasileiro (a),
inscrito no CPF/MF sob o nº 944.132.749-20, residente e domiciliado na cidade de MARILUZ /PR. representante da
empresa. R F C DOMINGUES & CIA LTDA - ME. aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato,
conforme o disposto nas cláusulas seguintes
Cláusula primeira: Fica acrescido em 25% (vinte e cinco por cento) do contrato nº 076/2021, passando de
R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para R$ 162.500,00 (cento e sessenta dois mil e quinhentos reais), em
conformidade com o artigo 58 – I c/c art.65 inciso I letra b da Lei 8.666/93.
Cláusula SEGUNDA: Os Contratantes se comprometem a cumprir todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas
no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.
MARILUZ,26 DE ABRIL DE 2022
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
R F C DOMINGUES & CIA LTDA - ME
ROSANGELA DE FÁTIMA CONSTANTIN DOMINGUES
CONTRATADA
Testemunhas
NOME.......................................................................
CPF............................................
NOME.......................................................................
CPF............................................

prefeitura MUNICIPAL DE MARILUZ

ESTADO DO PARANÁ
TERMO ADITIVO Nº 002
CONTRATO NÚMERO 107/2021 - LIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MAT. PARA
ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MAT. PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA COMBATE A COVID 19 E
EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA
E NO EDITAL, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 42/2021
O MUNICÍPIO DE MARILUZ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrita do CGC/MF nº
76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, prefeito PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES aqui
denominado Contratante, de outro lado O SR. FABIO GARCIA DE OLIVEIRA, brasileiro (, inscrito no CPF/MF sob o nº
062.797.549-60, residente e domiciliado na cidade de CASCAVEL/PR. representante da empresa F G DE OLIVEIRA
LTDA, aqui denominada Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas
seguintes:
Cláusula primeira: Fica prorrogado o término da vigência do contrato nº 107/2021, para o dia 28/05/2023, em
conformidade com o artigo 65 da lei 8.666/93.
Cláusula SEGUNDA: Os Contratantes se comprometem a cumprir todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas
no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.
MARILUZ, 29 DE ABRIL DE 2022
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Contratante
F G DE OLIVEIRA LTDA
FABIO GARCIA DE OLIVEIRA
Contratada
Testemunhas
NOME..................................................................CPF.....................
NOME...................................................................CPF.....................

CIBAX

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE DAS BACIAS DO RIO XAMBRÊ E PIQUIRI
CNPJ 04.555.113/0001-04

Brasilândia do Sul - Cafezal do Sul - Francisco Alves – Iporã – Pérola - Perobal – Umuarama – Xambrê

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Prestação de Serviços n° 01/2022.
Contratante:

CONSÓRCIO

INTERMUNICIPAL

PARA

A

CONSERVAÇÃO

DA

BIODIVERSIDADE DAS BACIAS DO RIO XAMBRE E PIQUIRI, devidamente inscrito no
CNPJ sob o nº 04.555.113/0001-04, com sede administrativa no prolongamento da Avenida
Duque de Caxias, s/nº, Bairro Parque Primavera, CEP 87.560-000, na cidade de Iporã, Estado
do Paraná.
Contratada: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ, brasileira, casada,
advogada, OAB/PR 74.686, portadora do RG nº 9.766.688-1/SSP-PR, inscrita no CPF sob o nº

prefeitura MUNICIPAL DE tapejara

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 076/2022
A Divisão de Licitação e Compras do Município de Tapejara, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições, faz saber que se encontra aberta licitação Chamamento Público nº. 003/2022, visando
A Realização do Seguinte Credenciamento se destina a atender as necessidades nos Serviços de
Psicologia e Odontologia, para Realização dos Atendimentos do Programa Saúde Mental e outros
Atendimentos Individuais da Atenção Primária em Saúde e Serviços de Odontologia, pelo período
de 12 (doze) meses. O certame deste Aviso realizar-se-á a partir do dia 03 de maio de 2022,
às 08h30min, por prazo determinado até o dia 17 de maio de 2022, às 08h30min, e será regido
consoante e com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 Lei Federal, Lei n ° 8.080/90,
a Lei n ° 8.142/90, a Decisão do Plenário do Tribunal de Contas da União - TCU n ° 656/95, a
Portaria n ° 358/06 do Ministério da Saúde, a Portaria GM/MS n ° 1606/01, a Portaria GM/MS
n ° 2.318/11, e demais normas pertinentes, sem prejuízo das demais regras aplicáveis ao caso.
Maiores informações na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Tapejara, junto a Divisão
de Licitação e Compras. Tapejara/PR, 29 de abril de 2022. Pregoeiro Oficial.

Este documento foi assinado digitalmente por Ilidio Coelho Sobrinho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7947-59FD-D97D-401E.

009.996.809-60, com escritório profissional na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 3.786,
Centro Empresarial Champagnat, Sala 05, Centro, na cidade de Umuarama, Estado do
Paraná.
Objeto: É objeto do presente instrumento a prestação de serviços pela CONTRATADA de
assessoria e consultoria jurídica para atender os interesses do Consórcio Público até a
realização de Concurso Público.
Valor Mensal: R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando anualmente R$ 24.000,00 (vinte e
quatro mil reais), que serão pagos todo dia 10 de cada mês, a partir de 10 de maio de 2022,
mediante apresentação de recibo de pagamento, podendo tal pagamento ser feito de qualquer
maneira idônea por parte do CIBAX.
Vigência: 29 de abril de 2022 a 28 de abril de 2023.
Fundamentação: Dispensa por Limite nº 01/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por Ilidio Coelho Sobrinho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7947-59FD-D97D-401E.
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Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 114/2022
SÚMULA: Nomeia membros para comporem a Comissão de Recebimento dos Bens Móveis, e das outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com bases
nos dispositivos legais;
R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear membros abaixo relacionados, para comporem a Comissão de Recebimento de Bens Móveis, com
a finalidade de conferir os bens móveis no recebimento dos bens, que se fizer necessário a esta Municipalidade.
Presidente: MARCOS SUARDI RODRIGUES
Secretário: SAMUEL SANTANA MARKO
Membros: VALDECIR ALVES DE LIMA
SIMÃO PEDRO LEME
JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria nº 045/2021.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA N º 115/2022
SÚMULA: REVOGA.
DÉRCIO JARDIM JUNIOR- PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1 º - Revogar a Portaria de nº 175/2018, que relotou para a SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL a servidora
ADRIANA DE ARAUJO BALSANI, portadora da cédula de identidade nº 7.661.789-9 ocupante do cargo efetivo de
ZELADORA, a partir de 02 de maio de 2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de Abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 116/2022
SÚMULA: CONCEDE GTDE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder ao servidor CLAUDIONOR AMARAL, portador da carteira de identidade RG nº 7.819.192-9,
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, Gratificação por Tempo Integral
de Dedicação Exclusiva (GTDE), no percentual de 60% (sessenta) por cento, sobre o vencimento de seu cargo de
origem, a partir de 02 de maio de 2022.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, aos 29 dias do mês de abril de 2022.
DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 117/2022
SÚMULA: CONCEDE GTDE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder ao servidor EDILSON APARECIDO DOS SANTOS, portador da carteira de identidade RG nº
6.136.306-8, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de MOTORISTA, Gratificação por Tempo Integral de Dedicação
Exclusiva (GTDE), no percentual de 60% (sessenta) por cento, sobre o vencimento de seu cargo de origem, a partir
de 02 de maio de 2022.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, aos 29 dias do mês de abril de 2022.
DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 118/2022.
SÚMULA: Concede GR a Servidora.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Gratificação por Representação (GR), a servidora ANA PAULA COLOMBO PEREIRA, portadora
da CI/RG n.º 13.037.034-9, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de COORDENADOR CONTÁBIL no
percentual de 30% (trinta por cento), sobre o vencimento de seu cargo de origem, a partir do dia 02 de maio de 2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 119/2022.
SÚMULA: Concede GR a Servidora.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Gratificação por Representação (GR), a servidora CARLA ALEXANDRA CORDOVA, portadora da
CI/RG n.º 8.705.731-3, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de ASSESSOR DE CONTABILIDADE no
percentual de 30% (trinta por cento), sobre o vencimento de seu cargo de origem, a partir do dia 02 de maio de 2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 120/2022.
SÚMULA: Concede GR a Servidora.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Gratificação por Representação (GR), a servidora IZABEL RAMOS, portadora da CI/RG n.º
78517107, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR DE TESOURARIA E FINANÇAS no
percentual de 30% (trinta por cento), sobre o vencimento de seu cargo de origem, a partir do dia 02 de maio de 2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 121/2022.
SÚMULA: Concede GR ao Servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Gratificação por Representação (GR), ao servidor FERNANDO DA SILVA CRISOSTOMO,
portador da CI/RG n.º 10.587.830-3, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR DE INDÚSTRIA
E COMÉRCIO no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o vencimento de seu cargo de origem, a partir do dia
02 de maio de 2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 122/2022.
SÚMULA: Concede GR ao Servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Gratificação por Representação (GR), ao servidor MARCOS SUARDI RODRIGUES, portador da
CI/RG n.º 67749901, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR DA DIVISÃO DE TRIBUTOS,
FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o vencimento de seu cargo de
origem, a partir do dia 02 de maio de 2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 123/2022
SÚMULA: Concede GR ao Servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Gratificação por Representação (GR), ao servidor WESLEY RAFAEL FELIPE, portador da CI/RG n.º
103552052, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR DE SAÚDE no percentual de 30% (trinta
por cento), sobre o vencimento de seu cargo de origem, a partir do dia 02 de maio de 2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 124/2022.
SÚMULA: Concede GR ao Servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Gratificação por Representação (GR), ao servidor JAMIRO DE MENESES DE OLIVEIRA, portador
da CI/RG n.º 6.869.317-9, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de COORDENADOR DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o vencimento de seu cargo de origem, a partir do dia 02
de maio de 2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 125/2022.
SÚMULA: Concede GR ao Servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Gratificação por Representação (GR), ao servidor CLAUDEMIR COSTA, portador da CI/RG n.º
7.661.825-9, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR DE CONTABILIDADE no percentual de
30% (trinta por cento), sobre o vencimento de seu cargo de origem, a partir do dia 02 de maio de 2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 126/2022
SÚMULA: Concede Licença Prêmio ao Servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1 º - Conceder 03 (três) meses de Licença Prêmio ao servidor DARCI ESTEVAM DE CAMARGO, portador da CI/
RG n.º 7.851.682-8, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de SERVENTE DE OBRAS, referente ao qüinqüênio
2016/2021 do Concurso Público admitido em 08/07/1996, para fruir no período 01/05/2022 a 31/07/2022, sem prejuízo
de seus vencimentos.
Edifício Da Prefeitura Municipal De Alto Paraíso, Estado Do Paraná, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de
2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 127/2022
SÚMULA: Concede Licença Prêmio a Servidora.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1 º - Conceder 03 (três) meses de Licença Prêmio a servidora SANDRA MARIA DA CUNHA RUFINO REVESSO,
portadora da CI/RG n.º 4.164.631-4, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de PROFESSOR, referente ao
qüinqüênio 2011/2016 do Concurso Público admitido em 02/07/1996, para fruir no período 01/05/2022 a 31/07/2022,
sem prejuízo de seus vencimentos.
Edifício Da Prefeitura Municipal De Alto Paraíso, Estado Do Paraná, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de
2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 128/2022
SÚMULA: Concede Licença Prêmio ao Servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1 º - Conceder 03 (três) meses de Licença Prêmio ao servidor SILVIO ADRIANO CUNHA, portador da CI/RG
n.º 8.780.717-7, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de VIGILANTE, referente ao qüinqüênio 2015/2020 do
Concurso Público admitido em 01/03/2005, para fruir no período 01/05/2022 a 31/07/2022, sem prejuízo de seus
vencimentos.
Edifício Da Prefeitura Municipal De Alto Paraíso, Estado Do Paraná, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de
2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 129/2022.
SÚMULA: Concede férias a servidora pública.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias a servidora pública CIDELI RIBEIRO DA SILVA, portadora da CI/RG nº. 7.017.038-8,
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de ZELADORA, lotada na SECRETARIA DE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO,
com o período de aquisição de 01/11/2018 a 31/10/2019, com fruição em 11/05/2022 a 30/05/2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 130/2022.
SÚMULA: Concede férias a servidora pública.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias a servidora pública CLEONICE DE OLIVEIRA SILVA, portadora da CI/RG nº. 7.017.066-3,
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de ZELADORA, lotada na SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, com o
período de aquisição de 01/01/2019 a 31/12/2019, com fruição em 02/05/2022 a 31/05/2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 131/2022.
SÚMULA: Concede férias a servidora pública.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias a servidora pública MARILEIDE PEREIRA DA SILVA LOPES, portadora da CI/RG nº.
77138226, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de SECRETÁRIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, lotada
na SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, com o período de aquisição de 04/02/2016 a 03/02/2017, com
fruição em 02/05/2022 a 21/05/2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 132/2022.
SÚMULA: Concede férias a servidora pública.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias a servidora pública VALDETE MEDEIROS FERREIRA DE MELO, portadora da CI/RG nº.
7.172.163-9, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, lotada na
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, com o período de aquisição de 01/08/2020 a 31/07/2021, com fruição
em 02/05/2022 a 21/05/2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 133/2022.
SÚMULA: Concede férias a servidora pública.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias a servidora pública VILMA CARNEIRO BASSANI, portadora da CI/RG nº. 34.982.307-8,
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de COPEIRA, lotada na SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, com o
período de aquisição de 01/01/2021 a 31/12/2021, com fruição em 02/05/2022 a 31/05/2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 134/2022.
SÚMULA: Concede férias ao servidor público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor público APARECIDO BATISTA DA COSTA, portador da CI/RG nº. 14.445.596-7,
ocupante do cargo de Provimento em Comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS, PLANEJAMNENTO URBANO
E SERVIÇOS PÚBLICO, lotado na SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS,
com o período de aquisição de 14/06/2019 a 13/06/2020, com fruição em 02/05/2022 a 21/05/2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 135/2022.
SÚMULA: Concede férias ao servidor público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor público GILMAR MURTA DA SILVA, portador da CI/RG nº. 7180612-0, ocupante
do cargo de Provimento Efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotado na SECRETARIA DE TURISMO, MEIO
AMBIENTE, ECOLOGIA, FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA AGRÁRIA, com o período
de aquisição de 22/08/2020 a 21/08/2021, com fruição em 02/05/2022 a 21/05/2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 136/2022.
SÚMULA: Concede férias ao servidor público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor público EDILSO MARTINS DE MELO, portador da CI/RG nº. 7.721.668-5,
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLA, lotado na SECRETARIA DE
AGROPECUARIO E ABASTECIMENTO, com o período de aquisição de 09/12/2020 a 08/12/2021, com fruição em
02/05/2022 a 31/05/2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 137/2022.
SÚMULA: Concede férias ao servidor público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor público JOSÉ TAVARES, portador da CI/RG nº. 4.368.436-1, ocupante do cargo
de Provimento Efetivo de FISCAL DE MEIO AMBIENTE, lotado na SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE,
ECOLOGIA, FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA AGRÁRIA, com o período de aquisição
de 14/02/2019 a 13/02/2020, com fruição em 02/05/2022 a 31/05/2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 138/2022.
SÚMULA: Concede férias ao servidor público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor público RENATO APARECIDO GONÇALVES JORGE, portador da CI/RG nº.
6.964.525-9, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de CONTADOR, lotado na SECRETARIA DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO, com o período de aquisição de 15/04/2018 a 14/04/2019, com fruição em 10/05/2022 a 29/05/2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 139/2022.
SÚMULA: Concede férias ao servidor público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor público MARCOS IQUIDORNE, portador da CI/RG nº. 8.642.566-1, ocupante
do cargo de Provimento Efetivo de VIGILANTE, lotado na SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO
E SERVIÇOS PÚBLICOS, com o período de aquisição de 02/05/2021 a 01/05/2019, com fruição em 11/05/2022 a
30/05/2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 140/2022.
SÚMULA: Concede férias ao servidor público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor público JAMES WILLIAN APARECIDO DA SILVA CHAVES, portador da CI/RG
nº. 10.729.109-1, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de VIGILANTE, lotado na SECRETARIA DE OBRAS,
PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS, com o período de aquisição de 02/04/2021 a 01/04/2022, com
fruição em 11/05/2022 a 30/05/2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 141/2022.
SÚMULA: Concede férias a servidora pública.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias a servidora pública ALESANDRA ROSA TEIXEIRA, portadora da CI/RG nº. 9.691.414-8,
ocupante do cargo de Provimento Eletivo de CONSELHEIRO TUTELAR, lotada na SECRETARIA DE PROMOÇÃO
SOCIAL, com o período de aquisição de 10/01/2020 a 09/01/2021, com fruição em 02/05/2022 a 31/05/2022.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de abril de 2022.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE Cafezal do Sul

Estado do Paraná
DECRETO Nº 095/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022
SÚMULA: NOMEIA LEONALDO MARCOLIN, PARA EXERCER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DANDO
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação vigente e de conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 01/2010, de 24.02.2010,
e alterações posteriores,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. LEONALDO MARCOLIN, brasileiro, inscrito na CI/RG sob n.º 6.698.533-4 SSP/PR e CPF
sob n.º 018.057.239-36, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de ASSESSOR ESPECIAL COM 2º GRAU
COMPLETO, com lotação na Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Rodoviários, percebendo a remuneração
referente a sigla CC-03, a partir de 02 de maio de 2022.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de abril de 2022.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE Cafezal do Sul

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 089/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022
SÚMULA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM e dá outras providências.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e na forma da Lei Municipal nº 907/2020, de 18 de março
de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 03 (três) diárias, em consonância com a Lei Municipal 907/2020, de 11 de janeiro de 2020, a
Servidora MÁRCIA PEREIRA ANASTÁCIO, inscrita na CI/RG sob n.º 8.434.603-9 SSP/PR e CPF sob nº 007.269.32906, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, no exercício do Cargo de Provimento
em Comissão de DIRETORA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, para viagem a cidade de Cascavel-PR, com saída no
dia 02 e retorno no dia 05 de maio de 2022, para realizar acompanhamento de paciente do município para consulta
de revisão e exames oncológico.
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 28 dias do mês de abril de 2022.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE Cafezal do Sul

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 090/2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022
SÚMULA: NOMEIA RAPHAEL THIAGO CARDOSO RANGEL GOMES DA COSTA PARA O CARGO DE MOTORISTA
- NIVEL IV, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais de
conformidade com a Lei Complementar nº 020/2015, de 25 de fevereiro de 2015 e suas alterações e CONSIDERANDO
o Processo Seletivo Simplificado - PSS, aberto através do Edital nº 025/2021, de 18 de maio de 2021; o Edital nº
055/2021, de 22 de junho de 2021– Homologação do Resultado Final e o Edital nº 013/2022, de 26 de abril de 2022
– Convocação do Candidato,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, a partir de 03 de maio de 2022, o Sr. RAPHAEL THIAGO CARDOSO RANGEL GOMES DA COSTA,
brasileiro, casado, inscrito na CI/RG sob nº 8.970.659-9SSP/PR e CPF n.º 042.391.599-11, sob o Regime Estatutário,
no Cargo de MOTORISTA - NIVEL IV - carga horária de 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, com
remuneração inicial de R$ 1.298,00 (mil e duzentos e noventa e oito reais), de conformidade com a Lei Complementar
nº 010/2010, de 24 de fevereiro de 2010 e suas alterações.
Art. 2º - A nomeação dar-se-á em caráter temporário, a fim de suprir necessidades inadiáveis da Administração
Pública, em caráter excepcional, até 03 de maio de 2023, podendo ser prorrogado no interesse da administração.
Art. 3º - A Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento
nos registros funcionais em cumprimento a presente Portaria.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto no artigo primeiro.
Art. 5º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 29 dias do mês de abril de 2022.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE Cafezal do Sul

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 091/2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022
SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA ANGELA MARIA DA SILVA PALOZI.
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 56/2022, protocolado no dia 28 de abril de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares, no período de 04/05/2022 a 18/05/2022, referente
ao período aquisitivo de 16/05/2021 à 15/05/2022, à ANGELA MARIA DA SILVA PALOZI, inscrita na CI/RG sob nº
4.558.315-5 SSP/PR e CPF sob nº 635.413.279-87, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de PROFISSIONAL
POLIVALENTE FEMININO, 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 29 dias do mês de abril de 2022.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 054/2021, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL
N.º 019/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA AS3
AUTOMOTIVA LTDA.
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF n.º 75.377.200/0001-67, com
sede a Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 2394, centro, Município de Cidade Gaúcha - PR, CEP: 87.820000, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal Sr. HENRIQUE DOMINGUES, brasileiro, casado, portador da
cédula de identidade civil RG n.º 3.362.854-4 SSP/PR, inscrito no CPF n.º 529.710.829-20, residente e domiciliado
na Av. Comendador Gentil Geraldi, 2887, centro, Município de Cidade Gaúcha - PR, CEP: 87.820-000, doravante
denominado CONTRATANTE, e de outro lado à AS3 AUTOMOTIVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob n.º 09.151.179/0001-52 devidamente instalada e em pleno funcionamento a Rua Alcindo
Ferreira Toledo, n.º 83, Jardim Curitiba, CEP: 87.303-313, no Município de Campo Mourão - PR, Telefone: (44) 35256669, e-mail: as3automotiva@hotmail.com, neste momento representado pelo Sr. MARCO AURELIO ASSAD DOS
SANTOS, brasileiro, natural da cidade de Campo Mourão, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG
sob o n.º 9.341.757-7 SESP/PR, e inscrito pelo CPF n.º 072.347.729-95, residente e domiciliado a Rua Paul Percy
Harris, n.º 185 – Jardim Curitiba, Município de Campo Mourão - PR, doravante denominada CONTRATADA.
Considerando a necessidade da aquisição parcelada de pneus, câmaras e protetores novos, destinados à manutenção
da frota de veículos de categoria leve, médio e pesado do Município de Cidade Gaúcha – PR.
Considerando o requerimento da Contratada, em manter o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em
decorrência do aumento de preço dos pneus ocasionado pela falta de insumos de fabricação, decorrente da pandemia
do covid-19, que afetou a capacidade das indústrias globais e, além disso, pela valorização do dólar.
Considerando a vantajosidade à Administração Pública e observando a viabilidade técnica e econômica da
contratação no que diz respeito à economia de recursos, agilidade e principalmente a continuidade ao objeto licitado.
Considerando o § 1ª, art. 65, da lei n.º 8666/93 e § 2º, art. 58 da Lei n.º 8.666/93.
Resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE FORNECIMENTO, celebrando o presente conforme
as cláusulas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula 2 (segunda) do contrato original,
aumentando os valores as seguintes proporções vigorantes:
ITEM
DESCRIÇÃO UND.
VLR. UNIT. ACORDADO
VLR. UNIT. AJUSTADO
13
Pneus Novos 205/70R15 C - 8 LONAS - 106 R - prof. min 9,5 mm
Und. 620,00
800,00
17
Pneus Novos 185R - 14C - 8 lonas- 102 R- prof. min. 10.0 mm Und.
411,00 538,34
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1 Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 13
de Abril de 2021.
2.2 E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que
produza seus efeitos jurídicos e legais.
Cidade Gaúcha - PR, 29 de Abril de 2022.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal
Contratante
MARCO AURELIO ASSAD DOS SANTOS
Representante Legal
Contratado
TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 184/2021, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL
N.º 060/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA SHALOM
GÁS LTDA.
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA – ESTADO DO PARANÁ, com sede a Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira,
n.º 2394, centro, Município de Cidade Gaúcha – PR, inscrito no CNPJ sob n.º 75.377.200/0001-67, neste ato,
devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. HENRIQUE
DOMINGUES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 3.362.854-4 SSP/PR, inscrito no CPF
n.º 529.710.829-20, residente e domiciliado na Av. Comendador Gentil Geraldi, 2887, centro, Município de Cidade
Gaúcha - PR, CEP: 87.820-000, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa SHALOM
GÁS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CMPJ/MF sob n.º 25.173.141/0001-37, devidamente
instalada e em pleno funcionamento a Rua Juscelino Kubistchek de Oliveira, n.º 3690, Sol Nascente, no Município
de Cidade Gaúcha - PR, telefone (44) 3675-1215/9875-3234, e-mail: luciane-travaglia@hotmail.com; neste momento
representada pelo Sr. GILMAR DE OLIVEIRA, brasileiro, comerciante, portador da cédula de identidade civil RG n.º
5.206.300-0/SSP PR e inscrito pelo CPF n.º 022.149.669-60, residente e domiciliado a Rua Juscelino Kubistchek de
Oliveira, n.º 3691, doravante denominada CONTRATADA
Considerando a necessidade da aquisição contínua e fracionada de combustíveis, conforme demanda, para
abastecimento da frota de veículos deste Município.
Considerando a vantajosidade à Administração Pública e observando a viabilidade técnica e econômica da
contratação no que diz respeito à economia de recursos, agilidade e principalmente a continuidade ao objeto licitado.
Considerando o artigo 57, inciso II, da lei n.º 8.666/93 e § 1ª, art. 65, da lei n.º 8.666/93.
Resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE FORNECIMENTO, celebrando o presente conforme
as cláusulas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula 3 (terceira) do contrato original,
aumentando os valores as seguintes proporções vigorantes:
ITEM
DESCRIÇÃO UND.
VLR. UNIT. ACORDADO
VLR. UNIT. AJUSTADO
001
Carga de Gás liquefeito do petróleo, de composição básica de propano e butano, altamente tóxico e
inflamável, tipo a granel residencial, arcondicionado em botijões de 13kg, altamente tóxico e inflamável, de acordo com
as nomas da ABNT.
Ltr
99,08
114,93
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1 Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 28
de setembro de 2021.
2.2 E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que
produza seus efeitos jurídicos e legais.
Cidade Gaúcha – PR, 29 de abril de 2022.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal
Contratante GILMAR DE OLIVEIRA
Representante Legal
Contratado
TESTEMUNHAS:

SÚMULA DE PEDIDO DA LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA – LAS - 29/04/2022
O MUNICÍPIO DE FRANCISCA ALVES (CNPJ: 77.356.665/0001-67) torna público que requereu ao IAT -Instituto Água

e Terra, a LAS - Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de Pavimentação em CBUQ em 6.000 metros da
Estrada Yara, localizada no território do Município de Francisco Alves - PR

Este documento foi assinado digitalmente por Ilidio Coelho Sobrinho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7947-59FD-D97D-401E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO
N.º 046/2022
DISPENSA POR LIMITE 		
N.º 015/2022
CONTRATO ADMINISTRATIVO
N.º 025/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA,
ESTADO DO PARANÁ E A EMRPESA ASSISTEC – TOPOGRAFIA, ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL
LTDA.
DO OBJETO: Constitui o objeto deste contrato a contratação de uma empresa habilitada e especializada na prestação
de serviços de topografia, elaboração de projetos, relatórios e licença ambiental para o Município de Cidade Gaúcha
– Estado do Paraná, conforme Proposta da Contratada, datada de 14 de Abril de 2022, anexa ao Processo de
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 015/2022. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins
de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas na proposta do CONTRATADO.
DO VALOR E DESCRIÇÃO DOS ITENS:
A CONTRATADA se obriga a fornecer o objeto deste Contrato pelo valor global de R$ 16.800,00 (Dezesseis mil e
oitocentos reais). O pagamento ocorrerá conforme sua execução, em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação de
nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021.
ITEM
DESCRIÇÃO VALOR UNIT.
1
Levantamento topográfico cadastral seguida da elaboração de laudo técnico referente a Rua Tiradentes,
Jardim Imperial II, Chácaras n.º 116, 117, 118 e Subestação COPEL, a fim de aferir e aviventar os limites prediais de
cada um destes imóveis e ruas.
3.500,00
2
Levantamento topográfico planialtimétrico com elaboração do perfil vertical e horizontal, e determinação
das curvas mestres e secundarias de metro em metro.
2.900,00
3
Levantamento topográfico cadastral e planialtimétrico com calculo de volume e demarcação de níveis
conforme projeto da rampa náutica as margens do Rio Ivaí. 5.200,00
4
Levantamento topográfico cadastral e planialtimétrico com perfis longitudinais cotados de metro em
metro para fins da revitalização da Praça do Jardim Imperial 5.250,00
Valor Total 16.800,00
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, com
eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Cidade Gaúcha - PR.
Fica eleito o foro da Comarca de Cidade Gaúcha – PR; para dirimir dúvidas ou questões decorrentes do presente
Contrato.
As partes firmam o presente termo contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas, para
todos os fins de direito, na presença de duas testemunhas.
Cidade Gaúcha - PR, 29 de Abril de 2022.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal
Contratante
MATHEUS TONELI DA ROCHA
Representante Legal
Contratado
Testemunhas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº 01/2022
PROCESSO Nº 033/2022.
PREGÃO ELETRONICO 013/2022.
TERMO DE RESCISÃO PARCIAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL E PARCIAL DA ATA RE REGISTRO DE PREÇOS N.º 016/2022, CELEBRADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, REPRESENTADO POR SEU PREFEITO MUNICIPAL E A EMPRESA
L.M. DO PRADO & CIA LTDA.
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 2394, centro, nesta cidade de Cidade Gaúcha,
Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n.º 75.377.200/0001-67, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal
Sr. HENRIQUE DOMINGUES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 3.362.854-4 SSP/PR,
inscrito no CPF n.º 529.710.829-20, residente e domiciliado na Av. Comendador Gentil Geraldi, 2887, centro, Município
de Cidade Gaúcha - PR, CEP: 87.820-000, resultante da licitação na modalidade Pregão Presencial, sob n.º 059/2021,
aqui denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa L.M. DO PRADO & CIA LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 68.790.575/0001-99, Inscrição Estadual n.º 825.01068-83, devidamente
instalada e em pleno funcionamento a Avenida Comendador Gentil Geraldi, 2874, centro, Fone: (44) 3675-1877,
e-mail: pradocontabilidadecg@gmail.com, Município de Cidade Gaúcha - PR, CEP: 87.820-000, representada pelo Sr.
LEONILDO MARCULINO DO PRADO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF n.º 899.308.949-34, portador da
cédula de identidade civil RG n.º 5.529.367-7 SSP/PR, inscrito pelo CPF n.º 060.188.579-10, residente e domiciliado
no Município de Cidade Gaúcha - PR, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato sob a égide
da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, combinada com a Lei Estadual n.º 15.608/07, resolvem
celebrar o presente TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL E PARCIAL da ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2022,
mediante as Cláusulas e condições seguintes:
1.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
O objeto do presente Termo é a Rescisão Amigável e Parcial da Ata de Registro de Preços 016/2022, por
acordo entre as partes e considerada a conveniência e oportunidade da Administração, já que alguns itens tornaramse impossíveis de serem atendidos, pois o fornecedor não trabalha com esses itens, como passa a expor:
LOTE
ITEM
UNIDADE
QUANT.
DESCRIÇÃO
1
1
KG
200,00
Abacaxi
2
1
KG
400,00
Abobora madura, de 1ª qualidade, sem defeitos,
intacta, firme e bem desenvolvida, livre de apodrecimentos ou parasitas, própria para consumo
3
1
KG
430,00
Abobora verde
5
1
UN
100,00
Acelga, íntegra, firme, sem amassados, em sua
coloração adequada para o consumo, livre de parasitas
10
1
UN
500,00
ALFACE – In Natura, 1ª qualidade; com folhas integras
livres de fungos; transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso, devem estar frescas, íntegras, sem
traço de descoloração ou manchas, deverá ser transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.
11
1
PAC
80,00
Alho In Natura, de primeira qualidade, sem réstia, bulbo
inteiriço, de boa qualidade, firme e intacto, tamanho e coloração uniforme, sem cortes, lesões, perfurações, parasitas
e larvas. Pacote de 1kg
13
1
UN
250,00
Almeirão in natura, de 1º qualidade com folhas integra
e frescas, livres de fungos, transportadas em sacos plásticos.
14
1
KG
30,00
Ameixa - íntegra, firme, sem amassados que
comprometam sua qualidade, em sua coloração, cheiro e sabor natural, livre de parasitas
21
1
KG
50,00
Banana Maça, nacional de 1° qualidade tamanho
médio a grande casca livre de fungos, quilograma, produto IN NATURA, com 70% de maturação, sem danificações
físicas, casca íntegra. Isenta de substancias terrosas.
22
1
KG
500,00
Banana nanica, 1ª qualidade, casca livre de fungos;
maturação natural.
24
1
KG
250,00
BATATA DOCE, lisa, firme e compacta, devendo ser
graúda, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou
agroecológicos.
25
1
KG
1.000,00
Batata inglesa, de1° fresca, inteira, firme, lavada ou
escovada, com coloração uniforme, com aroma, com cor e sabor típicos e livres de umidade externa anormal, sem
podridão úmida e podridão seca, sem coração negro, sem brotos com mais de 1mm, sem esverdeado em área maior
que 5% da superfície, sem danos profundo, acondicionada em embalagem plástica virgem, atóxica, resistente e
transparente
26
1
KG
400,00
BETERRABA, frescas de ótima qualidade, compacta,
firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas,
rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho padrão.
31
1
KG
300,00
Brócolis
41
1
KG
400,00
CEBOLA, aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o
grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou
mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Peso e tamanho padrão.
42
1
KG
400,00
CENOURA, frescas de ótima qualidade, compacta,
firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas,
rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho padrão.
46
1
KG
230,00
Chuchu
51
1
KG
330,00
Couve Flor, fresta com ausência de fungos e parasitas.
52
1
UN
430,00
Couve manteiga
68
1
KG
500,00
Laranja, madura, frutos do tamanho médio e no grau
Maximo de evolução no tamanho, aroma e sabor ótimo p consumo, produto IN NATURA
71
1
KG
150,00
LIMÃO Taiti
74
1
KG
400,00
Maça nacional, casca lisa, novinha, de 1ª qualidade,
tamanho médio, não pode estar murcha nem amassada, sem imperfeições.
79
1
KG
200,00
MAMÃO, tipo formosa com 70% de maturação. Sem
danificações físicas, casca integra. Com cor, sabor e aroma característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas,
sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. Peso e tamanho padrão.
81
1
KG
200,00
MARACUJÁ, de 1ª qualidade, casca lisa livre de
fungos.
83
1
KG
450,00
MELANCIA. Fresca de ótima qualidade, compacta,
firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Com 70%
de maturação. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho padrão. (POR KG)
84
1
KG
150,00
Melão fresco, coloração e maturação normal. De 1º
qualidade.
86
1
KG
100,00
Morango
91
1
KG
50,00
Pepino
92
1
KG
50,00
Pessego - 1° qualidade, carnudo, suculento, odor
característico, agradável e doce. Tamanho uniforme. Grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Embalagem: caixa de
papelão com 4 (quatro) bandejas plásticas transparentes. Cada bandeja deve conter em média 300g de morango.
95
1
KG
150,00
PIMENTÃO VERDE: fresco, inteiro, no ponto de
maturação adequado para o consumo, sem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície,
sem parasitos e larvas, não deve apresentar umidade externa anormal e deve ser isento de odor, sabor estranho e
de enfermidades, não deve estar amassado, com deformações ou mesmo com danos por lesões que afetem a sua
aparência, acondicionado à embalagem plástica virgem, atóxica, resistente e transparente.
96
1
KG
150,00
Pimentão vermelho, fresco de 1º qualidade
99
1
KG
320,00
Quiabo
100
1
KG
500,00
Repolho, Aparência frescas e sã, ótima qualidade,
compacto, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento.
Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas,
rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho padrão.
101
1
PAC
230,00
RÚCULA, In Natura, 1ª qualidade, com folhas integras,
livres de fungos; transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso, devem estar frescas, íntegras, sem
traço de descoloração ou manchas, deverá ser transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.
2.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1.
Por força do presente Termo, as partes acordam com a Rescisão Amigável e Parcial da Ata de Registro
de Preços, de acordo com o inciso II, do art. 79, da Lei nº 8.666/93, com relação aos itens relacionados na CLÁUSULA
PRIMEIRA.
3.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESOBRIGAÇÃO
3.1.
Pelo presente, fica a CONTRATADA desobrigada de fornecer os itens a que se refere a presente
rescisão, relacionados na CLÁUSULA PRIMEIRA do presente, permanecendo vigente a ATA DE REGISTRO DE
PREÇO Nº 016/2022 quanto aos demais itens.
4.
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
4.1.
O CONTRATANTE providenciará a publicação deste Termo de Rescisão Amigável e Parcial, por extrato,
que será publicado no Diário Oficial da Município, nos termos do Parágrafo Único do artigo 61 da Lei nº 8.666/1993 e
alterações, até o 5º dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.
5.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
5.1.
As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Cidade Gaúcha/PR para dirimir as dúvidas
originárias da execução do objeto deste Termo, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
5.2.
E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente Termo foi lavrado, assinado
pelas partes abaixo.
Cidade Gaúcha - PR, em 26 de Abril de 2022.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal
Contratante
LEONILDO MARCULINO DO PRADO
Representante Legal
Contratado
TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
PROCESSO Nº 034/2022
TOMADA DE PREÇO: 02/2022
O Município de Cidade Gaúcha, através de sua Pregoeira, torna público que no PROCESSO Nº. 034/2022 – Tomada
de Preço nº 02/2022 (PRESENCIAL) cujo OBJETO é a Contratação de empresa construtora para execução de
drenagem de rede de galerias de águas pluviais nos trechos 01, 02 e 03, situados nas da Av. Piratinin, Rua Fridolino
Stapenhorst e Rua Hugo Ribeiro do Carmo, neste Município de Cidade Gaúcha, conforme projeto, planilha e memorial
descrito, FOI DESGINADA NOVA DATA para abertura e julgamento, ficando o recebimento das propostas até as
09h00min do dia 20/05/2022. Abertura das propostas: às 09h30min do dia 20/05/2022. Início da sessão de disputa
de preços: 09h30min do dia 20/05/2022. Local: Sala da Divisão de Licitações da Prefeitura do Município de Cidade
Gaúcha – PR, com sede na Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 2394. Modo de disputa: Aberto. Tipo de
licitação: Menor Preço – regime de empreitada. Aquisição do edital: Portal Transparência (www.cidadegaucha.pr.gov.
br) ou pessoalmente, na Prefeitura, Rua Juscelino K. de Oliveira, 2394. Informações: Departamento de Licitações e
Contratos ou pelo fone (44) 3675 – 4300 – Ramal 4326. Cidade Gaúcha, 28 de abril de 2022.
MÁRCIA ROSANA WINTER
PREGOEIRA
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