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Lojas de chocolate reabrem. Decisão 
sobre o restante do comércio sai hoje 
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INVESTIMENTOS - A Sanepar confirmou ontem que 
vai investir R$ 162 milhões na cidade de Umuarama 
até 2024, em obras de água e de esgoto, que devem 
gerar até 3.500 empregos. Os indicadores de Umu-
arama já se destacam, com o atendimento de 100% 
da população com água tratada e cerca de 93% com 
coleta e tratamento de esgoto. Graças a esses núme-
ros, a cidade tem um Indicador de Desenvolvimento 
Humano (IDH) de 0,761, acima da média brasileira 
que é de 0,759. Pagina A5

Em Umuarama, as lo-
jas de chocolate podem 
reabrir a partir de hoje, 
respeitando uma série 
de exigências da saúde. 
E após ouvir represen-
tantes de empresários 
e dos empregados no 
comércio em geral, o pre-
feito Celso Pozzobom vai 
anunciar neste sábado 
à tarde os critérios para 
a reabertura das lojas a 
partir da próxima sema-
na. Diante do aumento no 
movimento de pessoas 
à noite, está em debate 
até a adoção do toque 
de recolher para mandar 
os jovens para casa, já 
que boa parte dos casos 
suspeitos de coronavírus 
em Umuarama envolve 
pessoas jovens. 
Páginas A2 e A3

O governador Ratinho Jr se reuniu ontem com um grupo de infectologistas 
de alguns dos principais hospitais de referência de Curitiba. O encontro 
serviu para analisar o momento atual de enfrentamento ao coronavírus 
no Paraná e alinhar estratégias para as próximas semanas. Página A5

A readequação da Estrada Pavão, que liga a PR-489 às estradas Dias, 
Timbó e Moema, até a PR-580 (na saída para Serra dos Dourados), já 
avançou mais de 50% conforme a avaliação do secretário municipal 
de Serviços Rodoviários, Mauro Liutti. Página A5
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UMUARAMA
Sanepar confirma 

mais obras na cidade

Paraná e médicos alinham as 
estratégias contra a Covid - 19

Readequação da Estrada 
Pavão avança mais de 50%

• Prefeito Celso Pozzobom reunido com empresários e sindicalistas ontem para discutir a reabertura do comércio 
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Umuarama - O prefeito 
Celso Pozzobom reuniu-se 
com representantes do co-
mércio de Umuarama e das 
forças de segurança na tarde 
desta sexta-feira, 3, no An-
fiteatro Haruyo Setogutte, 
para discutir a possibilidade 
de abertura das lojas na 
próxima semana. O assunto 
ficou para ser concluído hoje, 
inclusive a possibilidade de 
adotar o toque de recolher  à 
noite para mandar os jovens 
mais cedo para casa, já que 
alguns dos casos suspeitos 
em Umuarama são de jovens 
e não de idosos. 

O encontro teve ainda 
as presenças da secretária 
municipal de Saúde, Cecília 
Cividini, da secretária da 
Procuradoria-Geral da Pre-
feitura, Carolina Cicote, do 
presidente da Associação Co-
mercial, Industrial e Agrícola 
(Aciu), Orlando Santos e do 
comandante do 25º Batalhão 
da Polícia Militar, tenente-
coronel Santos.

Após apresentar os nú-
meros do coronavírus em 
Umuarama e da estratégia 
de enfrentamento aplicada 
pelo município para conter o 
avanço da doença, o prefeito 
manifestou a preocupação 
com a volta da população às 
ruas. “Entendemos as pre-
ocupações econômicas dos 
empresários e trabalhado-
res, mas precisamos definir 
uma abertura gradual e com 
bastante critério, reforçando 
as medidas preventivas e a 
conscientização dos funcio-
nários para que não haja 
uma explosão de casos e nós 
tenhamos de voltar atrás”, 
ponderou Pozzobom.

O isolamento social deu 
bons resultados, na avalia-
ção da secretária de Saúde. 
“Os casos suspeitos estão 

surgindo, mas sem muitos 
pacientes com quadros mais 
graves. No momento temos 
cinco pessoas internadas 
(quatro em UTI) e todas 
aguardam exames para 
confirmar ou descartar a 
contaminação. Por isso é 
preciso ter muito critério 
na abertura do comércio. 
Queremos manter a situação 
dentro da nossa capacidade 
de atendimento”, orientou 
Cecília.

Pozzobom lamentou que 
a circulação de pessoas tem 
aumentado nas ruas da ci-
dade, nos últimos dias, o que 
demonstra falta de consci-
ência sobre a dimensão que 
o coronavírus pode ganhar, 
especialmente entre idosos. 
“Tem muita gente passeando 
com crianças também, muita 
gente fazendo churrasco, 

festa, e isso vai contra as 
recomendações da saúde 
para preservar a própria 
população”, afirmou.

A conduta do município 
diante desta crise no setor 
de saúde foi elogiada pe-
los presentes. Em nome 
dos funcionários a sindi-
calista Miromar Poncia-
no opinou por mais uma 
semana de fechamento. O 
presidente da Aciu, Orlan-
do Santos, sugeriu abertu-
ra gradativa do comércio 
e reforço nos cuidados 
preventivos e no contato 
entre clientes e trabalha-
dores. O presidente do 
Sindicato dos Lojistas e do 
Comércio Varejista, José 
Carlos Strassi, expôs a 
preocupação dos empre-
sários com as dificuldades 
econômicas e defendeu a 

abertura das lojas com os 
devidos cuidados.

Os detalhes do funcio-
namento deverão ser de-
finidos em novo decreto 
neste sábado. “Ouvimos 
as opiniões, expusemos a 
nossa preocupação e agora 
vamos definir as questões 
legais e médicas para reto-
marmos aos poucos e com 
muito critério a atividade 
econômica. Sabemos que a 
população quer trabalhar 
e vamos nesse sentido, mas 
sem descuidar das medidas 
de prevenção, como distan-
ciamento, limpeza constante 
das mãos, balcões e ambien-
tes, oferta de álcool gel para 
funcionários e clientes e 
uma fiscalização voluntária 
dos empresários sobre o 
respeito às recomendações”, 
completou Pozzobom.
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 •A reunião ocorreu na tarde desta sexta-feira na Prefeitura de Umuarama. Decisão final ficou para hoje

Últimas
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Prefeitura e comerciantes discutem a 
reabertura do comércio. Decisão ficou para hoje

OMS alerta para aumento dos casos
de covid-19 entre jovens e sem doenças

São Paulo, (AE) - A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
alertou para o aumento no número de casos graves de corona-
vírus entre pessoas jovens e sem doenças preexistentes, que 
formam o grupo de risco da doença. “Ainda há muitos fatores 
desconhecidos sobre o vírus. Precisamos aprender todos os 
dias”, disse o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, durante entrevista coletiva conjunta com o 
Fundo Monetário Internacional (FMI), em Genebra, na Suíça. 

Tedros também alertou os países para o aumento em 
registros de violência doméstica, em meio às restrições de 
quarentena impostas pela pandemia. “Mulheres em rela-
cionamentos abusivos têm maior probabilidade de serem 
expostas à violência, assim como os filhos, pois os membros 
da família passam mais tempo em contato próximo e as 
famílias lidam com estresse adicional e possíveis perdas 
econômicas ou de emprego”, afirmou.

Outra consequência da epidemia citada por Tedros são os 
impactos na luta contra outras doenças, entre elas a polio-
mielite. Segundo ele, por conta da dedicação à covid-19, foi 
necessário suspender a vacinação doméstica da poliomielite. 
“Para reduzir o risco, apoiaremos os países para que man-

tenham imunização essencial para todas as doenças que 
podem ser prevenidas por vacina”, garantiu. 

O médico etíope pediu ainda que os governos retirem bar-
reiras econômicas para o tratamento hospitalar. Ele destaca 
que, se as pessoas decidirem não procurar assistência pelo 
coronavírus, por temores de despesas médicas, a pandemia 
poderá ser mais difícil de controlar. “Vários países estão sus-
pendendo cobranças e fornecendo testes e tratamento grátis 
para a covid-19, independentemente do seguro de saúde, 
cidadania ou status de residência da pessoa. Encorajamos 
essas medidas”, reiterou.

Para Tedros, a melhor maneira de se combater a pandemia 
é identificando, isolando e tratando todos os casos possíveis. 
“Pedimos a todos os países que garantam financiamento aos 
sistemas de saúde”, exortou.

Taxa de mortalidade
A Organização Mundial da Saúde pediu cautela na análise 

dos dados sobre a taxa de mortalidade do coronavírus. Na 
entrevista coletiva conjunta, representantes da entidade ex-
plicaram que o cálculo tende a ser distorcido pelas diferentes 
composições etárias de cada país. 

Ministro Barroso admite adiar eleição municipal deste ano 
BRASÍLIA (AE) - A um 

mês de assumir o Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), o ministro Luís 
Roberto Barroso, do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), admitiu ontem a 
possibilidade de adiar as 
eleições municipais para 
dezembro, dependendo do 
avanço do coronavírus no 
País. Barroso afirmou ser 
contrário à prorrogação 
de mandatos até 2022, mas 
destacou que a palavra 
final deve ser dada pelo 
Congresso. “Na hipótese 
de adiamento, ele deve 
ser pelo período necessá-

rio para que as eleições 
possam se realizar com 
segurança, talvez dezem-
bro”, disse o magistrado, 
em nota. Barroso assu-
mirá o comando do TSE 
em maio, substituindo a 
colega Rosa Weber, e dei-
xará a função em fevereiro 
de 2022. “Como já afirmei 
anteriormente, a saúde da 
população é o bem maior 
a ser preservado”, disse o 
ministro. “O debate ainda 
é precoce porque não há 
certeza de como a conta-
minação vai evoluir”.

A posição de Barroso foi 
antecipada pelo jornal O 

Estado de S Paulo no mês 
passado. A pressão para 
que a escolha de novos 
prefeitos e vereadores seja 
adiada ganhou força após 
o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, sugerir 
alteração no calendário elei-
toral. Segundo ele, disputas 
políticas não podem prejudi-
car o combate à pandemia.

O tema divide opiniões 
e não há clareza sobre 
como ficariam os coman-
dos de prefeituras, por 
exemplo. A proposta de 
Mandetta era a de esticar 
os mandatos dos atuais 
prefeitos e vereadores. Há 

quem defenda a unificação 
de todas as eleições em 
2022. Barroso é contra.

A disseminação do co-
ronavírus também já fez 
Rosa Weber suspender 
as eleições programadas 
em Mato Grosso para este 
mês, quando seria definido 
o nome do parlamentar 
que ficará com a vaga 
da senadora Juíza Selma 
(Podemos-MT). Conhecida 
como “Moro de saias”, ela 
teve o mandato cassado 
em dezembro pelo TSE 
pela prática de caixa 2 e 
abuso do poder econômico 
na eleição de 2018

Brasileiros terão direito
a abertura de poupança
digital gratuita, diz Caixa

Brasília, (AE) - Os 
brasileiros que ainda 
não têm conta bancá-
ria e tiverem direito ao 
auxílio emergencial a 
informais terão aberta 
uma poupança digital 
gratuita, informou o 
presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães. “Isso 
é importante para es-
palhar os pagamentos 
no sistema financeiro”, 
disse. 

Segundo ele, uma 
autorização do Conse-
lho Monetário Nacional 
(CMN) simplifica o pro-
cesso de abertura dessa 
conta, permitindo a ação 
apenas com o CPF do 
beneficiário. “Temos 
autorização para abrir 
a conta. Simplificamos 
muito, é basicamente 
com CPF. A abertura 
dessas contas digitais 
será feita com o mínimo 
possível de informação”, 
disse. 

Segundo o presidente 
do banco, será utilizada 
toda a rede de caixas 
eletrônicos e lotéricas 
para auxiliar nos pa-
gamentos. “Não temos 
novidade operacional. 
A escala é que é muito 
maior”, afirmou.

Quem já tiver conta 
na Caixa ou no Banco do 
Brasil vai receber auto-
maticamente. Segundo 
Guimarães, “milhões 
de pagamentos” serão 
realizados dessa forma.

A Caixa também está 
coordenando a criação 
do aplicativo que rece-
berá a autodeclaração 
de trabalhadores infor-

mais que hoje estão fora 
das bases de dados do 
governo federal. Segun-
do Guimarães, o banco 
trabalha numa solução 
tecnológica capaz de ser 
baixada por 100 milhões 
de brasileiros - metade 
da população  

O ministro da Cida-
dania, Onyx Lorenzoni, 
ressaltou que a solução 
do aplicativo é demo-
crática. “Temos a maior 
quantidade de celulares 
por cidadão, nos parece 
o método mais simples 
para que as pessoas 
possam acessar. É difícil 
encontrar um brasileiro 
que não tenha acesso a 
nenhum celular”, disse.

Ele disse ainda que o 
governo trabalha junto 
às operadoras de te-
lefonia para garantir 
que não haja nenhum 
ônus ao trabalhador 
para baixar o aplicativo 
ou enviar a autodeclara-
ção, inclusive no caso de 
celulares pré-pago.

O governo ainda vai 
abrir uma linha telefôni-
ca com capacidade para 
atender a 80 milhões de 
brasileiros. Para quem 
mesmo assim tiver difi-
culdades de acessar os 
canais remotos, o mi-
nistro disse que haverá 
uma solução que per-
mita agências, caixas 
eletrônicos e lotéricas 
com auxílio presencial 
aos trabalhadores  Essa, 
porém, deverá ser o úl-
timo recurso, uma vez 
que as recomendações 
sanitárias são para evi-
tar aglomerações.

Ferramenta do Google
vai medir movimentação
de pessoas

São Paulo, (AE) - 
O Google lança nesta 
sexta-feira um novo 
recurso que poderá 
ajudar autoridades a 
saber se políticas de 
distanciamento social 
estão sendo seguidas 
em meio à pandemia do 
coronavírus, destaca o 
jornal O Estado de S. 
Paulo. Com dados de 
localização de usuários 
obtidos em mais de 130 
países, a empresa pu-
blica a primeira versão 
dos Relatórios de Mo-
bilidade Comunitária, 
mostrando como está a 
movimentação das pes-
soas em diferentes tipos 
de locais, como parques, 
lojas, locais de trabalho 
e residências. Aqui no 
Brasil, além de dados 
centralizados sobre o 
País, haverá números 
específicos sobre cada 
um dos 26 Estados, além 
do Distrito Federal. 

“Já usamos dados 
agregados e anônimos 
que indicam a movimen-
tação em determinados 
lugares, como vias de 
trânsito intenso ou res-
taurantes”, explica a 
empresa, em comuni-
cado assinado por Jen 
Fitzpatrick, vice-presi-
dente da área de ma-
pas, e Karen De Salvo, 
diretora de saúde do 
Google. “Os relatórios 
vão conter informações 

sobre o que mudou ago-
ra que as pessoas estão 
trabalhando de casa, 
tomando medidas para 
que a curva da pande-
mia deixe de ser ascen-
dente e se transforme 
numa linha plana.” 

A expectativa é de 
que autoridades com-
preendam não só se a 
movimentação caiu ou 
subiu, mas também se 
é necessário, por exem-
plo, colocar mais ônibus 
ou trens à disposição, 
para evitar que os pas-
sageiros se aproximem 
durante a viagem.Em 
uma primeira versão do 
relatório, referente ao 
dia 29 de março e obtida 
com exclusividade pelo 
Estado, é possível verifi-
car que a movimentação 
do brasileiro em lojas 
e locais de recreação 
caiu 71%, na compara-
ção com a média dos 
mesmos locais nos do-
mingos das semanas 
entre 3 de janeiro e 6 
de fevereiro. Os dados 
sempre consideram a 
média de variação para 
os diferentes dias da 
semana. Em mercados 
e farmácias, esse índice 
foi de queda de 35%; em 
escritórios, a baixa foi 
de 34%. Já nas residên-
cias, houve alta de 17%. 
Os números do Estado 
de São Paulo são bas-
tante parecidos.
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Pozzobom reforçou que por conta do enfrentamento ao coronavírus o restabelecimento da 
atividade produtiva industrial e de serviços ocorrerá de forma gradativa O não cumprimento das medidas será consi-

derado infração à legislação municipal e sujeitará 
o infrator a multa de R$ 300,00 a R$ 5 mil, além 
da cassação da licença de funcionamento e 
do fechamento imediato do estabelecimento.

MULTA

editoria@ilustrado.com.br
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Decreto autoriza funcionamento de
lojas de chocolate a partir deste sábado

Saúde registra 50 novos 
casos de Covid-19 no Paraná e 
Umuarama tem 63 suspeitos 

Informe da Secretaria 
de Estado da Saúde emi-
tido ontem registra mais 
50 casos de coronavírus 
no Paraná. As confirma-
ções estão distribuídas 
em 20 municípios do Es-
tado. O Paraná soma 307 
casos. Um mais antigo, 
de Curitiba, foi excluído 
porque estava contabili-
zado duas vezes.

Umuarama continua 
com os dois casos confir-
mados e 63 suspeitos em 
acompanhamento. Dos 
casos que estão sendo 
acompanhados no mu-
nicípio, uma pessoa está 
em enfermaria, quatro 
em tratamento na UTI 
e 58 pessoas em regime 
domiciliar.  

Novos Casos
Os pacientes são 26 

mulheres e 24 homens, 
com idades entre 26 e 
73 anos, residentes em 
Curitiba (16), Foz do 

Iguaçu (10), Medianeira 
(2), Maringá (2), Casca-
vel (2), Londrina (3), Sa-
randi (1), Araucária (1), 
Campo Magro (1), Co-
lombo (1), Araruna (1), 
Paranaguá (1), Pinhais 
(1), União da Vitória (1), 
Campina Grande do Sul 
(1), Campo Mourão (1), 
Telêmaco Borba (1), 
Cambé (1), São José dos 
Pinhais (2), e Piraquara 
(1).

Dos 307 casos confir-
mados, há quatro óbitos 
e seis são pacientes que 
não residem no Esta-
do. Foram descartados 
4.182 casos e há 411 em 
investigação. O Estado 
tem 57 pacientes inter-
nados, 36 em Unidades 
de Terapia Intensiva 
(UTI) e 21 em leitos clí-
nicos.

Um paciente confir-
mado em Curitiba foi 
excluído por duplicidade 
de notificação.

O Brasil tem 9.056 
casos confirmados da 
covid-19, transmitida 
pelo novo coronavírus, 
informou o Ministério 
da Saúde em coletiva 
de imprensa, nesta sex-
ta-feira, 3. Foram 1.146 
novas confirmações nas 
últimas 24 horas. As mor-
tes pela doença subiram 
de 299 para 359. A taxa 
de mortalidade está em 
4%. 

No mundo, a doença 
já passou da marca de 
1 milhão de infectados, 
com mais de 50 mil mor-
tos. Uma das principais 
preocupações das auto-
ridades é em relação aos 
sistemas de saúde, que 
passam a ficar sobrecar-
regados. Nos EUA, que 
registraram ontem 25 mil 
novos casos confirmados 
da doença, o modelo esta-
tístico que tem sido usado 
pela Casa Branca indica 

que, no pico da doença, 
um terço dos americanos 
que precisarão de inter-
nação não terão lugar 
nos hospitais. Com isso, 
os médicos americanos 
se aproximam do mesmo 
dilema já enfrentado por 
italianos e espanhóis: 
decidir quem será ou não 
atendido. 

No Brasil, embora o 

pico da pandemia ainda 
não tenha sido alcançado, 
os sistemas de saúde 
público e privado já en-
frentam sobrecarga por 
causa do aumento do 
número de internações 
e registram até 38% de 
seus leitos ocupados por 
pacientes com infecção 
suspeita ou confirmada 
da doença.

Para diminuir a veloci-
dade da disseminação da 
epidemia no país, o Minis-
tério da Saúde  orienta 
que a população siga 
medidas de isolamento 
social, o que também é 
recomendado por espe-
cialistas e autoridades 
internacionais de saúde, 
como a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). 

Procon de Umuarama
instaura apuração no
preço do gás de cozinha

Umuarama - Após o 
Procon de Umuarama ins-
taurar oito processos ad-
ministrativos para apurar 
possível alta de preço sem 
justa causa em supermer-
cados da cidade, o órgão 
de defesa do consumidor 
também está de olho nas 
revendedoras de gás de 
cozinha (GLP) da cidade.

O secretário municipal 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor e coordena-
dor do Procon, João Paulo 
Souza Oliveira, participou 
nesta quinta-feira (03) do 
pronunciamento do prefeito 
Celso Pozzobom e conforme 
o secretário, o gás de co-
zinha preocupa bastante, 
pois foi feito um levanta-
mento dos últimos 12 meses 
de pesquisas e os valores 
são muito semelhantes.

“Os valores não diferem 
mais de R$ 5,00 de fornece-
dor para fornecedor. Desta 
forma estamos instauramos 
16 processos administrati-

vos e se for pertinente, o 
Ministério Público também 
ajudará identificar o que 
acontece com o gás GLP em 
Umuarama”, disse Oliveira.

COMO DENUNCIAR?
A denúncia de preço 

abusivo pode ser feita pelo 
telefone (44) 3621-5600, 
porém o mais indicado é 
que seja enviada por e-mail 
(procon@umuarama.pr.
gov.br) com as provas em 
anexo ou pelo canal do 
Procon no Facebook.

A população também 
pode ser orientar pela pes-
quisa semanal da cesta 
básica para encontrar os 
melhores preços. “Esta 
pesquisa é divulgada toda 
semana e será uma arma 
importante para o con-
sumidor. Evite comprar 
que de quem abusa, isso 
é essencial para que os 
preços voltem ao patamar 
normal”, orienta o secretá-
rio João Paulo Oliveira.

Caminhoneiros serão 
incluídos na campanha
de vacinação contra gripe

O Ministério da Saúde 
anunciou que incluirá na 
segunda fase da campa-
nha de vacinação contra a 
gripe categorias que estão 
atuando em atividades es-
senciais ou em ações de 
prevenção e combate à pan-
demia do novo coronavírus 
(covid-19).

Foram incluídos na se-
gunda fase trabalhadores 
da segurança pública, ca-
minhoneiros, motoristas 
de transporte coletivo e 
trabalhadores em portos. 
Os professores, que se-
riam contemplados nessa 
etapa, vão participar em 
momento posterior, dado o 
fato de que as aulas estão 
suspensas.

A campanha foi inicia-
da no dia 23 de março, 
com foco inicial volta-
do a idosos. A segunda 
fase terá início no dia 16 
de abril. A terceira fase 
ocorrerá entre 9 e 22 de 
maio, da qual participa-
rão crianças de 6 meses 
a 6 anos, grávidas, mães 
no pós-parto, população 
indígena, pessoas com 
mais de 55 anos e pessoas 
com deficiência.

Segundo o Ministério 
da Saúde, até agora, 15,6 
milhões de pessoas foram 
vacinadas na campanha. 
Essa quantidade represen-
ta 62,6% do público-alvo 
que se pretendia alcançar 
na primeira etapa.

Umuarama - Por meio 
do decreto 081/2020, 
encaminhado para pu-
blicação neste sábado, 
4, no diário oficial, a 
Prefeitura de Umuara-
ma autoriza o funciona-
mento e a abertura ao 
público do comércio de 
chocolates no municí-
pio, desde que observa-
das medidas de enfren-
tamento da epidemia 
de infecção humana 
pelo novo coronavírus. 
O prefeito Celso Pozzo-
bom explicou, porém, 
que as restrições de 
higiene e atendimento 
devem ser observadas.

Os comércios de 
chocolate, um gênero 
alimentício e perecível, 
tem parte significati-
va do seu rendimento 
anual na época de Pás-
coa, que será dia 12 pró-
ximo, e a compra dos 
produtos acontece com 
meses de antecedência. 
“Os ovos de chocolate 
já estavam estocados 

antes da decretação 
da atual emergência, 
por isso, desde que se-
jam seguidas as reco-
mendações e cuidados, 

decidimos autorizar a 
abertura dessas lojas 
a partir deste sábado”, 
detalhou o prefeito.

Pozzobom reforçou 

que por conta do enfren-
tamento ao coronaví-
rus o restabelecimento 
da atividade produtiva 
industrial e de servi-

Saúde solicita o apoio de 
voluntários para enfrentamento 
ao coronavírus

Umuarama - A Secre-
taria Municipal de Saúde 
vai recrutar profissionais 
da área de saúde como 
voluntários para reforçar 
a estratégia de enfrenta-
mento da infecção humana 
pelo novo coronavírus. A 
decisão foi anunciada pela 
secretária da Saúde, Cecília 
Cividini, ontem. Conforme o 
último boletim, Umuarama 
tem hoje 63 casos suspeitos 
em acompanhamento e dois 
pacientes positivos para a 
Covid-19. Outras 53 suspei-
tas foram descartadas.

A rede hospitalar tem 
cinco pacientes internados 
com suspeita de contami-
nação pelo vírus, dos quais 
quatro estão em unida-
des de terapia intensiva 
(UTI). Esses números so-
mam 118 notificações no 
total. “É bom lembrar que 
não são apenas números, 
são pessoas enfrentando 
a possibilidade de estar 
com a doença. Por isso, 
reforçamos a importância 
das medidas preventivas 
e convocamos a sociedade 
para a atuação voluntária, 
nos preparando para o caso 
de a situação se agravar”, 
avaliou a secretária Cecília 
Cividini.

A Secretaria de Saúde 

precisa de psicólogos vo-
luntários para atender à 
população, bem como enfer-
meiros, dentistas, fonoau-
diólogos, fisioterapeutas e 
farmacêuticos, que sejam 
graduados ou estejam no 
último ano da graduação. 
Os interessados deverão 
enviar o currículo para o 
e-mail curriculosaude@
umuarama.pr.gov.br

O prefeito Celso Pozzo-
bom reforça o convite. “Es-
tamos empregando todos 
os nossos esforços para o 
enfrentamento ao corona-
vírus, mas nossos recursos 
humanos podem ser poucos 
diante do desafio. Por isso 
contamos com a solidarie-
dade dos profissionais de 
saúde do nosso município. 
A população pode necessi-
tar dessa atenção e preci-
samos estar estruturados 
se esse momento chegar”, 
disse.

“Por isso invocamos o 
trabalho voluntário nestas 
áreas para ampliar o nosso 
raio de ação e fornecer o 
atendimento que os umua-
ramenses precisarem”, 
reforçou o prefeito. Mais in-
formações podem ser solici-
tadas pelo e-mail informado 
e também na Secretaria de 
Saúde, fone (44) 3639-1900.

Brasil tem 359 mortes por coronavírus
e 9.056 casos confirmados

ços ocorrerá de forma 
gradativa, dado o risco 
de que a contaminação 
pelo vírus ocorra de ma-
neira desordenada, su-
perando a capacidade 
de atendimento da rede 
municipal de Saúde.

Conforme o art. 3º 
do decreto, de 4 a 12 
de abril fica facultada 
a abertura e funciona-
mento dos comércios 
de chocolate de segun-
da a sábado, das 8h 
às 22h, nos domingos 
e feriados das 8h às 
20h. Após esse perío-
do, as lojas deverão 
voltar a observar o 
horário especificado 

pelo decreto 201/2018, 
que disciplina o setor. 
“Comércios que além 
de chocolates comer-
cializem itens não es-
senciais somente po-
derão abrir ao público 
a parte de venda dos 
chocolates, devendo 
restringir a ocupação 
do espaço físico da loja 
para outros setores”, 
recomendou o prefeito. 
O decreto traz uma sé-
rie de cuidados quanto 
ao contato, ocupação 
do espaço físico, hi-
gienização das mãos 
e distanciamento entre 
funcionários e clien-
tes, entre outros.
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Recado
Rubens Bueno, deputado federal, mandou 

o seu recado contra a proliferação de fake 
news:

- “A população brasileira precisa estar 
atenta. A mídia é a nossa grande parceira 
para o Brasil superar a pandemia e a crise”.

Ele disse:
“Todo servidor público deve contribuir 

com uma redução salarial, de 20% a 30% do 
salário. Porque a arrecadação dos Estados, 
Municípios e da União vai cair em função da 
paralisação econômica.”

De Ricardo Barros, deputado federal, PP.

 Apoio:

Wesley Safadão fará show
em live para arrecadar dinheiro 
contra o coronavírus
São Paulo, (AE) - Wesley Safadão 
anunciou pelo Instagram na quinta-
feira, 2, que fará uma transmissão ao 
vivo no YouTube no próximo dia 18 de 
abril (sábado), às 20 horas, na qual será 
gravado o DVD denominado WS Em 
Casa 2. A princípio, a gravação seria em 
um show em 31 de março, em São Paulo, 
mas foi cancelado devido à pandemia 
do novo coronavírus.
“Serão músicas inéditas e aquele 
showzão para vocês. Iniciamos hoje 
[2 de março] nossa campanha de 
arrecadação de fundos para auxiliar no 
combate às consequências da covid-19 
e vamos até o �inal da transmissão”, 
escreveu na rede social.
Safadão a�irmou que 100% do dinheiro 
arrecadado durante a live será destinado 
às instituições que estão precisando de 
recursos para ajudar a população. 
As doações podem ser feitas pelo site 
www.wsolidario.com.br. 
O u t r o s  a r t i s t a s  a n u n c i a r a m 

transmissões ao vivo devido ao novo 
coronavírus. Léo Santana realizará 
uma live nesta sexta, 3, às 21 horas, 
também para arrecadar fundos contra 
a doença. Xand Avião, que se curou da 
covid-19 recentemente, fará um show 
no próximo sábado, 4, às 16 horas, com 
exibição pelo YouTube. 
Na cena internacional, Billie Eilish, 
Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Joe 
Armstrong, Tim McGraw, Elton John, 
Backstreet Boys e Mariah Carey �izeram 
um show bene�icente dentro de suas 
casas, em 29 de março, com projeção 
nacional nos Estados Unidos para 
arrecadar dinheiro em nome da causa. 
Na semana anterior ao evento online, 
John Legend cantou e tocou piano em 
casa para fãs numa transmissão ao vivo 
pelo Instagram.
A atitude do músico foi uma forma 
de incentivar o público a �icar de 
quarentena para se proteger do 
coronavírus.

Escrito apenas 
ontem...

O remédio para as nossas 
preocupações consiste em se 
estar inteiramente ocupado, 
realizando alguma coisa 
construtiva.  Madam Maria 
Townseand.

Essencial
Desembargador Theocrito 

Borges dos Santos Filho, do 
TRT da 1ª região, considera 
Lojas Americanas serviço 
essencial (?) e permite aber-
tura das lojas.

Vai vendo...

E já que 
perguntar não 
ofende...

Se não há um único caso 
de coronavirus nos presídios 
brasileiros, porque estão sol-
tando presos sob a alegação 
de quem correm risco de 
contrair o vírus?

Sem busca
e apreensão

Em Jundiaí, interior de 
São Paulo, Justiça revoga 
liminar de busca e apreensão 
de veículo. 

O juiz de Direito Marcio 
Estevan Fernandes consi-
derou que, de um lado, a 
calamidade impossibilita o 
pagamento das parcelas e, 
por outro, provimento do 
TJ/SP instituiu o trabalho 
remoto a oficiais de Justiça.

Cara de pau
Rodrigo Maia gravou men-

sagem cobrando agilidade do 
governo para fazer chegar 
aos brasileiros o auxílio 
emergencial aprovado pelo 
Parlamento.

Como se não soubesse que 
há um rito burocrático para 
liberar o dinheiro, rito apro-
vado pelo próprio Congresso.

Esse ‘botafogo’ é fogo!

Bacalhau 
encalhado

Com coronavírus e sem 
reuniões, Páscoa terá baca-
lhau encalhado. Nos merca-
dos, o consumidor passa ao 
largo do bacalhau. O preço 
caiu, mas nem isso animou 
o consumidor.

Trilha sonora
Esta coluna foi escrita ao 

som do Trio In Tokio, Michel 
Petrucciani no piano, Steve 
Gadd na bateria e Anthony 
Jackson no contrabaixo. 
Gravado ao vivo em Tóquio, 
Japão, em novembro de 1997.

Muito bom para quem 
aprecia jazz.

Opinião
O ex-presidente Lula, tentando entrar no de-

bate nacional, ataca novamente:
- “Moro está fazendo um papel de marionete, 

um João Bobo. Ele nem sabe o que está fazendo lá. 
Ele só sabe que está lá porque me tirou da eleição 
presidencial”.

Sei não quem anda fazendo papel de João 
Bobo...

Dez séries clássicas 
para assistir durante 
a quarentena do 
coronavírus

São Paulo, (AE) - Invadidos por uma onda de 
nostalgia com a chegada de A Feiticeira à TV Cul-
tura, fomos vasculhar na internet para saber que 
outras séries antigas que marcaram época e que 
ainda valem ser vistas. Muitas estão completas 
nos serviços de streaming, o que já vale pensar 
em uma maratona para aliviar a tensão. 

Em tempos de isolamento social por causa do 
perigo iminente da pandemia do novo coronavírus, 
a tão relegada cultura é um caminho para apro-
ximar as pessoas, fazer com que se divirtam, se 
distraiam e adquiram mais conhecimento. 

Quarentena
A busca por chinelos (29%) e pijamas 

(24%) cresceu no Google nos últimos 
dias, na comparação com as primeiras 
semanas do ano. 

Já a procura de malas de viagem caiu 
70%. Viajar pra onde?

Para pensar
Imagine a dinheirama usada na reali-

zação do Campeonato Mundial de 2014, 
mais a concorrência e a vitória para 
realizar Olimpíadas no Rio em 2016, mais 
a construção de estádios, hoje elefantes 
brancos espalhados pelo país, a preços 
superfaturados e mais as propinas para 
atravessadores e lobistas. 

Aí, somam-se tudo e veja quantos 
hospitais poderiam ter sido construí-
dos, todos com respiradores e demais 
equipamentos.

House
Nesses tempos de pandemia de co-

ronavírus, muita gente lembrou do ra-
bugento Dr. House. Pois essa é uma das 
séries que vale indicar, ela está completa 
na Amazon Prime Vídeo. Pessoa muita 
vezes insuportável, mas sempre brilhante 
em suas soluções para casos médicos, o 
Dr. Gregory House gosta de ser direto em 
suas avaliações, seja com seus pacientes, 
seja com seus subordinados

Jeannie É um Gênio
A TV Cultura trará outro clássi-

co da telinha de volta, trata-se do 
seriado dos anos 1960 Jeannie É 
um Gênio, que estreia no dia 6 de 
abril, na emissora. Em uma missão, 
o Capitão Nelson (Larry Hagman), 
que é astronauta, encontra uma 
garrafa diferente, que desperta sua 
curiosidade. Ele a abre e de dentro 
sai Jeannie (Barbara Eden). Feliz 
por ser libertada, a garota, que é uma 
“gênia”, quer retribuir o capitão, 
afirmando que irá servi-lo, realizan-
do todos os seus desejos. Mais que 
um presente, o militar terá muito 
trabalho com seu segredo. 

A Feiticeira
Bem, como ela suscitou o tema, 

vamos destacar também A Feiticeira, 
que entrou na grade da TV Cultura, 
fazendo muita gente viajar no tempo. 
Produção dos anos 1960, passou por 
aqui a partir de 1965, sendo exibida 
em várias emissoras. As histórias 
diárias de um casal classe média 
americana, ela é Samantha (Eliza-
beth Montgomery), uma feiticeira 
que tenta ao máximo ser uma sim-
ples dona de casa. Ele é James (Dick 
York e depois Dick Sargent), jovem 
publicitário que não gosta nada de 
sua mulher usar seus poderes. 
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Obras da Sanepar melhoram os 
índices de saneamento de Umuarama

Umuarama - A Com-
panhia de Saneamento 
do Paraná (Sanepar) vai 
investir R$ 162 milhões nos 
próximos cinco anos em 
Umuarama, no Noroeste 
do Paraná. As obras vão 
melhorar os serviços de 
saneamento na cidade, ga-
rantindo maior segurança 
no abastecimento e devem 
gerar até 3.500 empregos 
diretos e indiretos. 

Somente no sistema de 
abastecimento de água, com 
a ampliação da Estação de 
Tratamento de Água e na 
implantação de uma nova 
unidade de captação, no rio 
Piava, serão investidos apro-
ximadamente R$ 60 milhões. 
Com esse investimento, a 
empresa aumentará a pro-
dução de água tratada de 
300 litros por segundo (l/s) 
para 440 l/s. Essa ampliação 
é estratégica para atender 
demandas futuras.

Outros R$ 50 milhões 
irão para o sistema de 
esgotamento sanitário. Já 
está sendo concluída uma 
estação elevatória de es-
goto, com 233 metros de 
tubulação, que irá atender 
140 famílias do Bairro 7 
Alqueires. Além dessa obra, 
será ampliada a Estação 
de Tratamento de Esgoto 
(ETE) Pinhalzinho, com 
uma tecnologia moderna 
que aproveita o biogás para 
geração de energia e am-
plia o controle de odores. 
As melhorias previstas 
devem garantir mais quali-
dade para todo o processo 

Umuarama -  A rea-
dequação  da  Estrada 
Pavão, que liga a PR-489 
às estradas Dias, Timbó 
e Moema, e por esta até 
a  rodovia  PR-580 (na 
saída para Serra dos 
Dourados), já avançou 
mais de 50% conforme a 
avaliação do secretário 
municipal de Serviços 
Rodoviários, Mauro Liut-
ti. O serviço é realizado 
em parceria entre a Pre-
feitura de Umuarama e o 
Consórcio Intermunicipal 
para Conservação da Bio-
diversidade da Bacia dos 
Rios Xambrê e Piquiri 
(Cibax).

Com o trabalho ini-
ciado no último dia 17, a 
expectativa de término é 
o próximo dia 15. “Essa é 
a nossa previsão para a 
parte de readequação. Já 
o cascalhamento terá que 
esperar um pouco mais, 
devido à prioridade do 
município para as ações 
de prevenção e combate 
ao avanço do coronaví-
rus”, explicou o prefeito 
Celso Pozzobom, que tem 
acompanhado de perto o 
trabalho realizado nas 
estradas municipais de 
leito natural (sem pavi-
mentação).

O secretário Mauro 
Liutti explica que a pro-
posta inicial era aplicar o 
cascalho imediatamente 
após os serviços prelimi-
nares, como aconteceu 
nas estradas Canelinha e 
Esperança. “O serviço vai 
ser realizado, conforme 
informamos aos produ-
tores rurais e moradores, 
só não será de imediato. 
A Estrada Pavão será 
cascalhada em toda a 
sua extensão, permitindo 
mais conforto e seguran-
ça aos usuários, e tam-
bém maior durabilidade 
diante das intempéries 

climáticas”, emendou.
Com o apoio do gover-

no do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado 
da Agricultura e Abas-
tecimento, o município 
firmou parceria com o 
Cibax para ut i l izar  a 
patru lha  mecan izada 
do consórcio na reade-
quação e cascalhamento 
de várias estradas.  O 
trabalho começou pela 
Canelinha, entre a su-
bestação da Copel – no 
Jardim São Cristóvão – e 
o córrego Pinhalzinho, na 
divisa com Mariluz. De-
pois avançou para a Es-
trada Esperança, desde o 
ribeirão Esperancinha e 
até a rodovia PR-468 (4,6 
km de extensão), e agora 
acontece na Pavão.

Ainda fazem parte do 
programa as estradas 
Vermelha e Amarela.  A 
revitalização inclui ser-
viços de quebra de bar-
ranco, levantamento de 
leito, abertura de caixas, 
microbacias e cascalha-
mento. No total, a parceria 
permitirá revitalizar 33 
km de estradas. “O anda-
mento do serviço depende 

do tempo bom, da colabo-
ração dos proprietários 
rurais com a retirada das 
cercas e agora também 
dos desdobramentos da 
ação do município contra 
o coronavírus, que está 
consumindo recursos fi-
nanceiros e a força de 
trabalho da Prefeitura”, 
acrescentou o secretário 
Liutti.

A Prefeitura já reali-
zou readequação em mais 
de 150 km de estradas 
com obras de combate 
a erosão e conservação, 
drenagem e cascalha-
mento. Algumas estradas 
foram pavimentadas e 
outras estão na progra-
mação. “Vamos asfaltar 
a Estrada Canelinha e 
possivelmente a Jurupoca 
e a Pioneiro, que já rece-
beu tratamento de solo. 
Proprietários rurais de 
outras estradas também 
estão solicitando a benfei-
toria, que é feita em parce-
ria”, disse o prefeito Celso 
Pozzobom. O município 
também está trabalhando 
na Estrada Desengano, 
que terá cascalho em toda 
sua extensão.

Governo do Paraná e médicos alinham 
as estratégias contra o coronavírus 

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior se 
reuniu nesta sexta-feira, 
no Palácio Iguaçu, com um 
grupo de infectologistas 
de alguns dos principais 
hospitais de referência de 
Curitiba. O encontro serviu 
para analisar o momento 
atual de enfrentamento ao 
coronavírus no Paraná e 
alinhar estratégias para as 
próximas semanas.

Com 258 casos e 4 mor-
tes confirmadas até esta 
quinta-feira (02), a ex-
pectativa é que o pico de 
casos da doença no Estado 
ocorra entre o fim de abril 
e o começo de maio. “Um 
encontro como esse, com 
ótimos especialistas que 
temos aqui no Paraná, ser-
ve para ajudar o Governo 
do Estado nas tomadas 
de decisões. Um debate 
de ideias e planejamento 
de ações para que a popu-
lação paranaense sofra o 
mínimo possível”, afirmou 

Ratinho Junior.
O governador disse que 

a ideia é tornar periódica a 
reunião com especialistas, 
com projeção de diversos 
cenários e perspectivas. Ele 
voltou a reforçar também 
o pedido para que a popu-
lação fique em casa, cola-
borando com a diminuição 
da circulação do vírus. “É o 
momento de isolamento so-
cial responsável. De união 
em torno do bem comum”, 
disse.

O presidente da Socie-
dade Brasileira de Infecto-
logia (SBI), Clóvis Arns da 
Cunha, afirmou que o mo-
nitoramento da pandemia 
deve ser feito diariamente, 
buscando sempre antecipar 
ações para que o Estado 
não seja pego de surpresa 
e tenha de tomar medidas 
mais drásticas de forma 
abrupta.

“São técnicos da área 
dispostos a colaborar com 
o Governo, algo muito 

relevante. A pandemia 
está, neste momento, sob 
controle no Paraná, mas 
em casos desta magnitu-
de, um dia é diferente do 
outro”, disse.

Cunha falou sobre a 
importância do Laboratório 
Central do Estado (Lacen) 
no controle das infecções, 
ao afirmar que o resultado 
dos testes está saindo mui-
to rapidamente, “ajudando 
nas decisões”.

ECONOMIA
Ele destacou ainda as 

medidas sociais que estão 
sendo tomadas pelo Estado 
para aliviar o drama eco-
nômico de quem não pode 
trabalhar por causa das 
ações de isolamento social. 
“Percebemos nesta reunião 
que o Governo do Paraná 
está atento, tomando todos 
os cuidados para minimizar 
a crise econômica, espe-
cialmente daqueles que 
mais necessitam do suporte 
governamental”.

Serviço de readequação da Estrada Pavão de 
Umuarama já ultrapassa os 50% executados

Ratinho Junior e o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia(SBI), Clóvis Arns da Cunha

A revitalização inclui serviços de quebra de barranco, 
levantamento de leito, abertura de caixas, microbacias e cas-
calhamento

de tratamento, que passará 
a ser feito pelo sistema de 
lodo ativado. 

Os indicadores de Umua-
rama já se destacam, com o 
atendimento de 100% da po-
pulação com água tratada 
e cerca de 93% com coleta 

e tratamento de esgoto. 
Graças a esses números, a 
cidade tem um Indicador de 
Desenvolvimento Humano 
(IDH) de 0,761, acima da 
média brasileira que é de 
0,759. A previsão é de que 
até 2028 o tratamento de 

esgoto beneficie  mais 1.300 
famílias. Atualmente, o 
sistema de esgoto atende 
42.853 imóveis na cidade. 

De acordo com o diretor 
de Investimentos da Sane-
par, Joel de Jesus Macedo, 
a empresa tem multipli-

cado os investimentos em 
Umuarama. “Saímos de 
uma trajetória, nos últimos 
5 anos, de R$ 42 milhões 
investidos, e iremos, nos 
próximos 5 anos, investir 
R$ 162 milhões”, ressaltou 
Macedo. Ainda, segundo o 

diretor, estes investimentos 
vão dar mais segurança 
ao abastecimento de água 
e devem melhorar, ainda 
mais, os serviços de esgo-
tamento sanitário, garan-
tindo mais saúde para a 
população.

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Pinhalzinho, que será ampliada
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Alteração em regras tributárias
deve baratear medicamentos

 IMEDICAÇÃO

O outro decreto tem caráter temporário. O 
texto permite aos empresários do ramo far-
macêutico usar entre 5 de abril e 31 de maio 
um cálculo sobre a Margem de Valor Agregado 
(MVA) para a Substituição Tributária. 

O contribuinte deverá formalizar a sua ade-
são junto ao Estado em termo de comunicação 
lavrado no Sistema Registro de Ocorrências 
Eletrônico - RO-e, sendo irretratável até o fim 
da vigência do acordo.

No dia a dia, a alteração significa que os re-
vendedores não precisarão usar os preços das 
revistas como base de cálculo, optando por um 
residual menor. O MVA só podia ser usado para 
medicamentos que não constavam nas revistas. 
A ideia é que essa redução efetiva de preço 
pelos fabricantes alcance o varejo de maneira 
imediata, principalmente diante do aumento de 
casos do novo coronavírus no Paraná.

OUTRO DECRETO

editoria@ilustrado.com.br
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Agências do 
Trabalhador 
vão atender 
também por 
chat online

EMPREGO

A Secretaria de Es-
tado da Justiça, Família 
e Trabalho, por meio 
do Departamento do 
Trabalho e Estimulo à 
Geração de Emprego 
e Renda, disponibiliza 
uma nova ferramenta 
para atendimento ao 
trabalhador e emprega-
dor - o Chat do Traba-
lhador - criado como um 
canal de comunicação e 
orientação entre traba-
lhadores e profissionais 
das Agências do Traba-
lhador.

No chat, os empresá-
rios e trabalhadores de 
todo o Paraná que pro-
curam ou ofertam vagas 
e que estiverem com 
dificuldade de finalizar 
o atendimento nas fer-
ramentas digitais, tais 
como Portal Emprega 
Brasil, e aplicativos da 
Carteira de Trabalho Di-
gital, Sine fácil e Paraná 
Serviços, vão receber o 
suporte técnico no ato 
da dificuldade, fazendo 
com que o trabalhador 
consiga chegar ao seu 
destino, seja para acio-
nar o seguro desempre-
go, ou fazer o encami-
nhamento e oferta para 
vagas de emprego.

Para  acessar  o 
chat, basta entrar no 
link www.justica.pr.gov.
br/Trabalho.

O objetivo é ame-
nizar as dificuldades 
dos trabalhadores que 
não estão conseguindo 
ser atendidos adequa-
damente, como era na 
forma presencial nas 
agências. “Nos prepara-
mos para realizar o tra-
balho remoto e estamos 
prontos para dar todo o 
suporte necessário ao 
trabalhador e emprega-
dor”, disse o secretário 
Ney Leprevost.

“Essa é mais uma 
ferramenta para que o 
trabalhador possa ser 
atendido da maneira 
mais rápida de segunda 
a sexta das 8h às 17h”, 
explicou o gerente da 
Agência do Trabalha-
dor de Curitiba, Rafael 
Santos.

STF aprova ampliar licença-
maternidade para mães 
de bebês prematuros

São Paulo (AE) - O Plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) confirmou, por maioria de votos, uma 
liminar do ministro Edson Fachin, que estende o 
período de licença maternidade para mães de bebês 
prematuros. A decisão havia, liminarmente, acolhido 
ação do Solidariedade para considerar data da alta da 
mãe ou do recém-nascido como marco inicial para a 
concessão do benefício.

As informações foram divulgadas pelo STF.
Segundo a decisão, a medida deve se restringir aos 

casos mais graves, como internações que excederem 
o período de duas semanas  Conforme o relator, não 
há previsão em lei de extensão da licença em razão da 
necessidade de internações mais longas, especialmen-
te nos casos de crianças nascidas prematuramente 
(antes de 37 semanas de gestação), e a medida é forma 
de suprir essa omissão legislativa.

O ministro afirma que essa omissão resulta em 
proteção deficiente às mães e às crianças prematuras, 
que, embora demandem mais atenção ao terem alta, 
têm o tempo de permanência no hospital descontado 
do período da licença.

Fachin lembrou que, no período de internação, as 
famílias são atendidas por uma equipe multidiscipli-
nar, e é na ida para casa que os bebês efetivamente 
demandarão o cuidado e a atenção integral de seus 
pais, especialmente da mãe.

Também destacou que não se trata apenas do direi-
to da mãe à licença, mas do direito do recém-nascido, 
no cumprimento do dever da família e do Estado, à 
vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar.

Por maioria de votos, o Plenário acolheu os argu-
mentos apresentados na ação pelo partido Solidarie-
dade para dar interpretação conforme o texto constitu-
cional ao artigo 392, parágrafo 1º, da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e ao artigo 71 da Lei 8.213/1991.

Dois decretos assinados 
pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior nes-
ta semana promoveram 
mudanças tributárias no 
setor de medicamentos. 
Os objetivos são diminuir 
o volume de impostos no 
começo da cadeia de dis-
tribuição, o que viabiliza 
redução dos preços nas 
farmácias (varejo), e ajus-
tar regras de recolhimento 
dos impostos.

Um dos decretos traz 
duas novidades. A primei-
ra medida amplia os des-
contos aplicáveis à base 
de cálculo do imposto por 
Substituição Tributária 
(ST) dos medicamentos na 
seguinte fórmula: 35% para 
medicamentos similares 
(que têm nomes comer-
ciais, mas são idênticos 
aos genéricos), 30% para 
os genéricos e 16% para os 
de referência. Até então os 
cortes eram menores, de 
30%, 25% e 10%, respecti-
vamente.

A mudança gera um 
efeito cascata em toda 
a cadeia. O distribuidor, 
responsável por reter os 
impostos devidos ao Esta-
do, aplica uma base de cál-

Antes as farmácias populares usavam o mesmo sistema de preços e descontos dos distri-
buidores, com base no Preço Máximo ao Consumidor

culo ao realizar uma venda 
com espelho nos preços 
das revistas técnicas dos 
fabricantes. 

Com a mudança, o des-
conto será maior na pri-
meira comercialização, o 
que permite preços me-
nores quando os produtos 
alcançarem o varejo. Para 
um medicamento de re-
ferência, por exemplo, o 
distribuidor poderá aplicar 

redutor de 16% sobre o 
preço da revista.

POPULAR - A outra mu-
dança do mesmo decreto é 
sobre a base de cálculo do 
ICMS-ST nas operações com 
os medicamentos comercia-
lizados no âmbito do progra-
ma Farmácia Popular. 

Será utilizado o valor 
de referência tabelado 
pelo Ministério da Saúde 
quando o produto for des-

tinado para consumidores 
cadastrados. O programa 
é subsidiado pelo governo 
federal e oferece medica-
mentos para tratamento 
de hipertensão, diabetes 
e asma, por exemplo. Para 
alguns o aporte chega em 
100% do valor.

Até então as farmá-
cias populares usavam o 
mesmo sistema de preços 
e descontos dos distribui-

dores, com base no Preço 
Máximo ao Consumidor 
(PMC). Mas, como os pre-
ços do governo federal são 
tabelados, havia distorções 
de valores na tributação. 
Na prática, por exemplo, 
o contribuinte recolhia 
tributos sobre um produto 
de R$ 10, enquanto o valor 
na Farmácia Popular era 
menor, o que viabilizava, 
inclusive, devolução por 

parte da Receita Estadual.
Essa medida também 

leva em consideração uma 
decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) que 
estabeleceu mudanças no 
regime de Substituição 
Tributária. Essa alteração 
permite que o Estado de-
volva valores se os preços 
praticados estão menores 
e cobre complementações 
diante de aumentos.

Brasília (AE) - O mi-
nistro da Cidadania, 
Onyx Lorenzoni, disse 
nesta sexta-feira, 3, que 
será usado um aplicativo 
para celulares para iden-
tificar os trabalhadores 
informais que não estão 
em nenhum cadastro do 
governo mas têm direito 
de receber o auxílio de 
R$ 600. O benefício é 
uma das medidas de 
alívio à crise econômica 
provocada pela pande-
mia do coronavírus.

Segundo o ministro, 
entre 15 milhões e 20 mi-
lhões de trabalhadores 
que têm direito ao auxí-
lio não estão atualmente 
em nenhum cadastro 
usado pelo governo.

Devem fazer o cadas-
tramento pelo aplicativo: 
trabalhadores que não 
estão no Cadastro Único 
do governo; contribuin-
tes individuais do INSS; 
microempreendedores 
individuais (MEIs).

Onyx afirmou que a 
previsão é que esses 

Homem é preso pela PRF com 307 kg de drogas e carro roubado em Umuarama
Umuarama – Um homem 

de 48 anos foi preso em fla-
grante pela Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) na tarde 
desta sexta-feira (3) com 
307,2 quilos de maconha, na 
PR-323, próximo ao trevo de 
Mariluz, em Umuarama.

A droga estava acondi-
cionada em um VW Voyage 
roubado e que usava placas 
falsificadas. O suspeito, 
o veículo e a droga foram 
levados para a delegacia da 
Polícia Federal, em Guaíra.

Segundo a PRF, os agen-
tes que estavam em des-
locamento pela PR-323 e 
desconfiaram do veículo, 
que estava próximo ao 
trevo de Mariluz, e resol-
veram abordá-lo. O moto-
rista inicialmente hesitou, 

mas na sequência acabou 
por obedecer a ordem de 
parada. A droga estava 
no banco traseiro e no 
porta-malas do veículo.
Aos policiais rodoviários 
federais, o homem disse 
que saiu de Terra Roxa  
e que levaria a carga de 
maconha até Londrina.
Com placas falsas, o carro 
havia sido roubado em 
Londrina, em junho de 
2019. A PRF registrou a 
ocorrência na Delegacia da 
Polícia Federal em Guaíra.
O envolvido responderá a 
princípio pelos crimes de 
tráfico de drogas e recepta-
ção de carro roubado, cujas 
penas variam de 5 a 15 anos 
e de um a quatro anos de 
prisão, respectivamente.

A abordagem foi na PR-323, próximo ao trevo de Mariluz, na entrada de 
Umuarama (foto divulgação PRF)

Governo divulgará no dia 7 app para 
cadastrar informais que têm direito a auxílio

trabalhadores possam 
começar a receber o 
auxílio 48 horas depois 
de concluírem o cadas-
tramento pelo aplicativo.

“Queremos dar tran-
quilidade ao taxista, 
ao vendedor de pipoca, 
à diarista, de que ela, 
a partir de terça-feira, 
7, terá as condições de 
fazer o cadastramento 
e, em poucas horas, re-
ceber os recursos”, disse 
o ministro da Cidadania.

‘Aplicativo mais baixa-
do do mundo’

O presidente da Cai-
xa, Pedro Guimarães, 
afirmou que o aplicativo 
criado para cadastro do 
auxílio emergencial de 
R$ 600 para informais 
deve receber dezenas 
de milhões de acessos 
diários. De acordo com 
ele, este deverá ser “o 
aplicativo mais baixado 
do mundo”. 

Através dele, será 
possível verificar se o 
beneficiário é elegível, 

ou seja, está dentro dos 
requisitos estipulados 
pelo governo para reali-
zar o pagamento.

Segundo o presidente 
da Caixa, o “maior foco” 
dele e do banco nas últi-
mas semanas é opera-
cionalizar a entrega do 
auxílio emergencial. 

Guimarães justificou 
que o calendário do 
Bolsa Família não será 
antecipado para antes 
de 16 de abril porque a 
medida “geraria caos”. 
“A operação do Bolsa 
Família já está bem de-
finida”, disse  “Se fosse 
antecipar Bolsa Família, 
misturaria com outros 
dois grupos”, alegou. 

O ministro da Cida-
dania, Onyx Lorenzoni, 
tinha defendido a ante-
cipação do pagamento 
do Bolsa Família para 
o dia 10 de abril para 
que os beneficiários que 
já recebem o benefício 
fossem os primeiros 
a ganharem o auxílio 
emergencial.
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Para as crianças
A partir do dia 13, no 

Gloob, estreia a animação 
“Power Players”. Com 26 
episódios, a narrativa inédi-
ta conta a história de Axel, 
um garoto que é capaz de 
se transformar em um brin-
quedo com vida. Com auxílio 
da “minergia”, a substância 
que dá vida aos bonecos, ele 
recruta um time de aliados 
para combater as ameaças 
de Madcap, o brinquedo vilão 
da trama. Ao lado do menino, 
que se torna o herói de ação 
Action Axel, estão Masko, 
Bobbie Blobby, Sargento 
Comando, Bárbaro, Galileu, 
Lentobot. Em uma contínua 
e divertida aventura, os per-
sonagens aprendem lições 
sobre autoestima, amizade e 
resolução de conflitos.

Melhorando
Dinho Ouro Preto, voca-

lista do “Capital Inicial”, 
contou aos seus seguidores 
que se recupera bem da Co-
vid-19, mas ainda teve febre. 
O cantor ainda recomendou 
que as pessoas se ajudem 
nesta fase complicada pela 
qual passa a humanidade. 

Pensando em 2021
A notícia que se tem é que 

a Globo abrirá as inscrições 
para o “BBB 21” no próximo 
dia 23, mesma data na qual 
será mostrado o final do reality 
deste ano. O diretor Boninho 
já avisou que no ano que vem 
a atração virá com novidades.

Você estará mais introvertido e sensí-
vel do que de costume e, talvez, pouco 
disponível a novos conhecimentos 
ou aventuras amorosas. Busque o 
carinho das pessoas que já conhece.

Se você está cansado, não se arrisque 
em novos projetos. Quando você está 
assim, é sinal que a vida está pedindo 
um tempo. Coloque o pé no freio e 
permita que o destino se movimente 
sozinho.

Aproveite o momento de harmonia, 
paz e alegria e faça o que há tanto 
tempo não consegue. Ficar em casa 
por muito tempo pode ser cansativo, 
mas no momento é sua melhor opção.

Bom momento para misturar trabalho 
e prazer. Se você pretende fechar al-
gum negócio, procure fazê-lo de forma 
cordial e sincera para não prejudicar 
ninguém. Seja mais acolhedor.

Arregace as mangas e vá à luta! Dia 
perfeito para as conquistas amorosas. 
Acredite em sua inteligência e nesse 
seu incrível magnetismo. Boas notí-
cias no trabalho.

Sua mente pode lhe pregar peças. 
Você poderá sem querer, tomar 
atitudes dispersivas e sem objetivo, 
que acabarão por desviá-lo do seu 
caminho. Tenha muita fé neste dia 
que tudo dará certo.

Uma dose extra de segurança emo-
cional vai torná-lo mais otimista e 
seguro de si. Haverá inquietação e 
vontade e fazer tudo ao mesmo tempo. 
Controle-se!

Período ameno, com você expe-
rimentando momentos de alívio e 
relaxamento. A tensão que o andava 
rondando, dará lugar a um novo 
sentimento de otimismo e animação.

Período para poucas aventuras. O 
melhor é dar prosseguimento às 
coisas que já começou e se organizar 
para a vida prática. Se der, programe 
uma pequena viagem só para relaxar 
da tensão.

Você estará animado, com vontade de 
ajudar as pessoas necessitada neste 
momento. Aproveite, pois essa inicia-
tiva vai ser gratificante. Una-se com 
gente inteligente e bem informada. 

Dia de muita energia e otimismo. Você 
estará cheio de gás, mas também 
poderá se sentir inquieto e insatisfeito. 
Canalize esse fogo para conseguir o 
que deseja. Receberá muito carinho.

O setor financeiro estará favorecido. A 
colaboração de pessoas importantes 
ligadas ao seu trabalho vai somar-se 
aos seus próprios esforços. Não con-
funda amizade com liberdade. 

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

Não há exibição.

NOVO MUNDO - 18h20, na Globo 
Leopoldina ordena que procurem Joaquim. Thomas 

prende Fred. Pedro manda Chalaça ao encontro de 
Noémie. Thomas tenta difamar a imagem de Joaquim 
e Anna o repreende. Thomas faz um acordo com Fred 
e anuncia oficialmente a morte de Joaquim. Anna se 
desespera com a notícia.  Anna afirma a Thomas que 
Joaquim está vivo. Licurgo revela a Dom João o para-
deiro de Pedro e Germana se enfurece. Thomas pede 
para se aproximar de Anna e percebe o desconforto 
de Piatã. Os guardas do rei encontram Pedro. O navio 
real chega ao Rio de Janeiro. Joaquim é resgatado 
por índios.  

TOTALMENTE DEMAIS - 19h30, na Globo 
Eliza tenta se aproximar de Arthur, que não a re-

conhece. Cassandra pede a Hugo que a apresente a 
Carolina. Jonatas ensina a Eliza como se portar diante 
dos clientes. Dorinha e Zé Pedro vão à festa da Total-
mente Demais e Cassandra e Hugo aproveitam para 
entrar com eles. Carolina, Germano e Lili anunciam 
o concurso que revelará a garota Totalmente Demais. 
Eliza vende todas as suas flores para Florisval, que 
finge ser um empresário para Maristela. Hugo agride 
Arthur ao vê-lo com Cassandra. Eliza agradece Jona-
tas por sua ajuda, e o menino a beija.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no 
SBT

Não há exibição.

FINA ESTAMPA - 21h15, na Globo 
Antenor sente-se mal ao levantar para ir embora 

do hospital e Griselda o ampara. Patrícia pensa em 
Antenor. Griselda chega com Antenor em casa. Renê 
resolve ligar para Griselda no momento em que Tereza 
Cristina chega ao restaurante. Com ciúmes de Renê e 
Griselda, Tereza Cristina arma um escândalo. Amália 
tenta convencer Griselda a não expulsar Antenor de 
casa. Renê elogia Vanessa. Paulo ouve Tereza Cristina 
falar com Esther sobre fertilização in vitro e revela que 
não pode ter filhos. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no 
SBT

Não há exibição. 

No SBT
Por enquanto, não se tem notícias sobre a produção de 

“Patinho Feio”, o folhetim que viria depois de “As Aven-
turas de Poliana”, que tem muitos capítulos prontos, o 
que é ótimo para o momento atual, no qual as produções 
da emissora foram suspensas por causa da epidemia de 
coronavírus. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

A Universidade Paranaense – Unipar continua a 
todo vapor com sua campanha de pós-graduação 

2020. Para aqueles que buscam enriquecer o 
currículo profissional e se destacar no mercado 

de trabalho, a Unipar oferece mais de cem opções 
de cursos, distribuídos em todas as áreas do 
conhecimento. As inscrições estão abertas. 

Em Umuarama, na área do Direito, uma 
das opções é a especialização em Direito 

Previdenciário, que tem como objetivo atualizar 
conhecimentos na área de advocacia previdenciária 
para fins de assessoramento, advocacia empresarial 

ou consultoria quanto aos requerimentos 
administrativos e judiciais de benefícios.

Para ministrar as aulas, a coordenação 
montou um corpo docente de peso, composto 

por especialistas, mestres e doutores, que além 
da extensa carreira como educadores também 

possuem larga experiência no mercado de trabalho. 
Outro diferencial que chama atenção dos 

profissionais do Direito é a matriz curricular, que 
foi bem pensada e elaborada com intuito do 

atender os anseios da turma. A Previdência Social: 
Fundamentos e Princípios; Advocacia Previdenciária 

Empresarial; Benefícios da Assistência Social; 
Benefícios: pensão por morte, auxílio-reclusão 

salário-maternidade, salário-família; Direito 
Internacional Previdenciário; e Procedimento 
Administrativo Previdenciário são alguns dos 

módulos a serem estudados no decorrer das 360 
horas de aulas, que serão ministradas em regime 

quinzenal, às sextas-feiras e aos sábados.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Direito 
Previdenciário

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Homenagem a Cazuza
Hoje Cazuza faria 62 anos se estivesse entre nós e em 

2020 completamos 30 anos sem o artista. Em homenagem 
à data, acaba de ser lançado o projeto especial “Faz Parte 
do Meu Show: Cazuza em Bossa”, protagonizado pelos 
músicos Leila Pinheiro, Roberto Menescal e Rodrigo 
Santos. Gravado nos estúdios da Som Livre, berço onde 
o poeta nasceu e cresceu, o trio apresenta oito músicas 
ao vivo, que formam um álbum audiovisual. I dealizado 
pelo produtor Luiz Paulo Assunção, o projeto traz o aval 
de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, que acompanhou de 
perto as gravações. Confira nas plataformas de música. 
Arranjos e harmonias de Bossa Nova com Leila no piano, 
Menescal na guitarra e Rodrigo no baixo, dão um novo tom 
para as clássicas canções de Cazuza. São elas: “Faz Parte 
do Meu Show”, “Preciso Dizer Que Te Amo”, “Codinome 
Beija-Flor”, “O Tempo Não Para”, “Por Que A Gente é As-
sim?”, “Exagerado”, “Ideologia” e “Pro Dia Nascer Feliz”. 
Os videoclipes estão disponíveis no YouTube. O álbum com 
direção de Jacques Júnior também sai em versão física, em 
CD e DVD - em breve nas lojas. O projeto contempla uma 
turnê de shows pelo país, ainda sem data. Leila Pinheiro 
enaltece a importância emocional e artística do projeto 
e espera que o lançamento leve diversão para o público 
na quarentena: “Se o público de casa sentir a alegria que 
eu, Menescal e Rodrigo sentimos ao gravar em bossa es-
sas músicas do Cazuza (e seus parceiros), já terá valido 
tudo a pena! Viramos de ponta cabeça as harmonias das 
canções e elas seguem frescas e lindas, fortes e oportu-
nas como sempre, agora com outra pegada. Soam como 
oito ‘Cazuzas’ no melhor das suas sempre necessárias 
palavras e atitudes”, diz. Segundo Rodrigo Santos, todos 
os meses de trabalho, ensaios e shows compensam o re-
sultado do álbum lançado: “Pra mim é um luxo fazer parte 
deste projeto ao lado de dois grandes mestres da MPB, a 
Leila e o Menescal, e poder homenagear um dos maiores 
poetas da música mundial, o nosso Cazuza. O processo 
foi muito bacana, teve muita química e diversão. Eu sigo 
aprendendo diariamente com eles. O resultado ficou lindo 
e finalmente chegou a hora das pessoas conhecerem”, 
declara. Roberto Menescal comemora a iniciativa e fala 
sobre o que espera dos próximos passos: “As expectativas 
para o lançame nto são as melhores. Estamos adorando 
fazer parte deste lindo projeto e não vemos a hora de sair 
em campo para levar os shows para o público de todo 
Brasil”, adianta o músico.

Totalmente Demais
Marina Ruy Barbosa está novamente em cena na rea-

presentação da novela “Totalmente Demais”, na qual ela 
faz a personagem Eliza. Em recente entrevista, a atriz que 
cumpre as recomendações de isolamento social, ao lado 
do marido e familiares, contou que o folhetim deixou boas 
marcas em sua carreira e compartilhou que fez laboratório 
com o ator Felipe Simas nas ruas do centro do Rio de Ja-
neiro e tinham como missão não serem reconhecidos pelas 
pessoas. Na trama Simas é Jonatas, o protetor de Eliza. 

Hoje 
Três palcos, vários artistas e um só objetivo: levar 

muita música boa para quem está em casa. Hoje estreia 
o “Música Boa”, na tela da Globo, a partir das 15h15, 
sob a batuta da cantora Iza. Participam dessa edição do 
programa os artistas Alcione, o rapper Marcelo D2 e Seu 
Jorge.  Exibida originalmente no canal Multishow em 
2019, o “Música Boa” promove encontros musicais com 
grandes nomes da música brasileira em composições 
próprias ou alheias.
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Em Portugal, Jesus revela
estudos na quarentena e 
saudades dos flamenguistas

Rio, (AE) - Em Portugal desde 24 de março, o 
técnico Jorge Jesus está em isolamento social e dis-
tante da sua rotina de trabalho, no Flamengo. Nem 
por isso, porém, ele se esquece do clube carioca. E, 
nesta quinta-feira, utilizou as redes sociais para 
garantir que está com saudades do Ninho do Urubu, 
o CT da equipe, e também dos torcedores. 

Jesus explicou como tem sido a sua rotina 
durante o período de quarentena. Ele revelou que 
tem estudado os jogos do Flamengo, assim como de 
outras equipes e até de seleções. Ele possui contrato 
com o time até o meio do ano e ainda negocia a 
renovação, mas não comentou sobre a pendência 
em seu texto. 

“Aproveitando OS dias em casa para estudar, 
ler, analisar jogos do Flamengo, de outras equipes 
e seleções do futebol mundial. Mas tenho sentido 
muita falta das atividades no Ninho, do convívio com 
funcionários, companheiros de comissão técnica, 
jogadores e também do carinho e paixão da nação 
rubro-negra. Um #tbt de saudade e de torcida para 
que possamos estar logo todos juntos”, escreveu 
Jesus em seu perfil no Instagram. 

O treinador chegou a ficar com a suspeita de 
estar com o coronavírus há duas semanas. Ainda 
no Rio, o português fez um exame que apontou que 
ele estava com covid-19, mas com indícios fracos, 
o que o levou a realizar um segundo teste. E aí o 
resultado foi negativo para a virose. 

O elenco do Flamengo iniciou na última quarta-
feira um período de 20 dias de férias. Porém, ainda 
não é possível prever quando as atividades serão 
retomadas no Ninho do Urubu, assim como as 
competições.

Coronavírus faz patrocinadores e até 
emissora de TV abandonar o futebol

 IEM BAIXA 

São Paulo, 02 (AE) - O 
avanço do novo coronaví-
rus em todo o mundo deve 
gerar uma crise financeira 
sem precedentes para os 
clubes de futebol, princi-
palmente no Brasil. Além 
da falta de bilheteria nos 
jogos, outras importantes 
fontes de renda parecem 
secar até mais rápido do 
que se podia imaginar. Pa-
trocinadores e a TV Globo 
colocaram o pé no freio em 
relação aos investimentos 
no esporte e os clubes se 
preparam para viver uma 
nova realidade financeira. 

Sem transmissão de 
jogos e exibição de suas 
marcas na TV, algumas 
empresas estão deixan-
do os clubes ou revendo 
contratos. Um caso que 
demonstra bem isso é a 
relação do Azeite Royal 
com os times cariocas. A 
empresa patrocinava os 
quatro principais clubes do 
Estado (Botafogo, Flamen-
go, Fluminense e Vasco). 
A crise chegou e o foco de 
investimento mudou. 

A empresa justificou, em 

São Paulo, (AE) - A crise 
provocada pela pandemia 
do coronavírus trouxe con-
sequências ruins para o 
quadro de funcionários do 
Allianz Parque. A adminis-
tração do estádio do Palmei-
ras realizou demissões em 
razão da queda nas receitas 
do estádio, que não tem re-
cebido eventos por causa do 
período de isolamento social. 

A administração do está-
dio tem buscado alternativas 
e desligou cerca de 15% dos 
funcionários, embora ainda 
avalie a possibilidade de 
manter o vínculo de alguns 
deles, mesmo sem o paga-
mento de salários por um 
período, na esperança da 
retomada das atividades no 
segundo semestre. 

A redução dos valores pa-
gos a funcionários também 
é visto como uma possibili-
dade pelos gestores em um 
período classificado como 

Mangaratiba, (AE) - Após 
a suspensão dos campeona-
tos devido à pandemia do 
novo coronavírus, Neymar 
retornou ao Brasil e che-
gou a ser alvo de críticas da 
imprensa internacional ao 
compartilhar fotos jogando 
futevôlei em sua mansão em 
Mangaratiba, no Rio. Agora, 
o craque explica que tudo faz 
parte da preparação física 
para retornar aos gramados 
“no mesmo nível”

“Esperamos que esse mo-
mento trágico seja superado e 
que possamos todos retomar 
nossas atividades o quanto 
antes. Tenho acompanhado 
as notícias sobre a pandemia 
no mundo. O momento é de 
proteger nossas famílias e 
esperar tudo isso passar, 
porque vai passar”, disse 
Neymar.

O brasileiro revelou que 
parte dos seus treinamentos 
já era feito em casa. E tem 
aproveitado o distanciamen-
to social para focar na sua 
forma física. “Prepararam 
um planejamento intenso 
de treinamento para que eu 
esteja pronto assim que os 
campeonatos retornarem”, 
conta.

Brasília, (AE) - Quatro 
dias depois do anúncio da 
nova data da Paralimpíada 
de Tóquio-2020, que agora 
será de 24 de agosto e até 
5 de setembro de 2021, o 
brasileiro Andrew Par-
sons, presidente do Comitê 
Paralímpico Internacional 
(IPC, na sigla em inglês), 
voltou a falar sobre os 
Jogos na capital japonesa. 
Para o dirigente, que está 
trabalhando de sua casa 
em Brasília desde o últi-
mo dia 13, o evento será 
especial.

“Cada desafio apresen-
ta uma nova oportunidade. 
Prometo que os Jogos Pa-
ralímpicos em 2021 serão 
uma sensacional exibição 
do esporte e de celebração 
global da resistência hu-
mana”, afirmou Parsons, 
em um comunicado divul-
gado no site oficial do IPC, 

nota, que concentra suas 
ações no abastecimentos de 
redes de supermercados par-
ceiras, dando a entender que 
os clubes não são prioridades 
no momento. A parceria da 
marca com o Flamengo, em 
2020, renderia cerca de R$ 
3 milhões e os demais times 
receberiam valores próximos 

de R$ 1,5 milhão. 
“O momento atual traz 

oportunidade a clubes e 
atletas com a produção de 
conteúdo para engajamento 
ainda maior de torcedores 
e fãs, além da possibilidade 
de realizar diversas ações 
em prol do combate à co-
vid-19 e relacionadas ao 

terceiro setor”, disse Fábio 
Wolff, sócio-diretor da Wolff 
Sports & Marketing, uma 
das agências que mais fe-
cha contrato de patrocínio 
com os clubes. 

O futebol paulista tam-
bém sofre com a crise de-
sencadeada pela pandemia. 
A Marjosports, startup de 

tecnologia voltada para 
apostas esportivas, sus-
pendeu seu contrato com 
o Corinthians, devido ao 
impacto que a paralisa-
ção do futebol provocou 
na empresa, que atua no 
ramo esportivo. No Santos, 
a Autoridade de Turismo 
da Tailândia (TAT), que 

patrocinava as categorias 
de base da Vila Belmiro, 
suspendeu seu contrato 
com a equipe, tendo em 
vista que o setor de turismo 
é um dos mais afetados pela 
covid-19. 

Em contrapartida, Pal-
meiras e São Paulo não 
apresentaram, por enquan-
to, suspensões ou rescisões 
com suas patrocinadoras. A 
Crefisa, empresa parceira 
do time alviverde e que 
paga o maior patrocínio do 
futebol brasileiro - cerca de 
R$ 81 milhões - já admite 
que pode rever o contrato e 
fazer alterações nos valores

Outra importante fonte 
de renda vem da televisão. 
A TV Globo decidiu sus-
pender o pagamento dos 
direitos de transmissão dos 
campeonatos estaduais por 
tempo indeterminado, para 
lamentação dos grandes 
clubes e desespero dos 
pequenos. “Para nós, a cota 
de TV representa 85% da 
nossa receita”, contou um 
dirigente de um time do 
interior, que pediu para não 
ser identificado. 

de emergência por causa do 
cancelamento de todos os 
eventos. 

A arena palmeirense não 
tem recebido qualquer tipo 
de evento, sejam os jogos 
do clube ou os shows que 
dividiam a agenda do estádio 
com o clube, incluindo apre-
sentações de algumas das 
principais estrelas musicais 
internacionais, assim como 

falando sobre o desafio 
de vencer a pandemia do 
novo coronavírus, que tem 
afetado o esporte mundial.

O dirigente brasileiro 
revelou que tem cumprido 
à risca as recomendações 
das autoridades de saúde 
do Brasil. “Só saí de casa 
para comprar comida. Mi-
nha prioridade é proteger 
a minha família e cooperar 
com o pedido de isolamen-
to”, revelou o presidente 
do IPC, que há alguns dias 
criou um grupo de traba-
lho para discutir planos 
para o movimento para-
límpico, o primeiro deles 
o adiamento dos Jogos de 
Tóquio-2020.

“Foi uma decisão his-
tórica. A vida está compli-
cada neste momento, mas 
sei que venceremos. Cada 
desafio é importante e no 
próximo verão (de 2021 no 

hemisfério norte) prometo 
que os Jogos Paralímpi-
cos de Tóquio-2020 serão 
especiais”, comentou Par-
sons. “Com mais tempo 
de preparação, serão uma 
celebração global da re-
sistência humana e uma 
sensacional exibição do 
esporte. Em um momento 
que nos pedem para ficar-
mos separados, devemos 
nos unir como nunca”.

Entre os próximos deta-
lhes a serem solucionados 
pelo grupo de trabalho do 
IPC, junto com o Comitê Or-
ganizador de Tóqui-2020, 
estão a confirmação dos 
locais de prova - os comitês 
responsáveis pelos Jo-
gos precisarão renegociar 
contratos para utilização 
de estruturas acordadas 
para 2020 - e a situação dos 
ingressos que já haviam 
sido comercializados.

As atividades estão sendo 
coordenadas pelo preparador 
físico Ricardo Rosa, que tam-
bém destacou que a manuten-
ção do condicionamento é o 
principal foco das atividades 
realizadas com Neymar. “Te-
mos feito a manutenção do 
que ele adquiriu na tempo-
rada, porque estamos em 
plena temporada. Ele não 
está de férias, então temos 
que mantê-lo em nível de 
alta performance. Variamos 

o máximo possível, usando a 
estrutura que temos na casa 
e no condomínio”, explica.

Em sua mansão, Neymar 
conta com academia, quadra 
de cimento e caixa de areia. 
A estratégia de Ricardo Rosa 
é manter “muito trabalho de 
força na areia e o trabalho 
mais específico é o de jogo, 
como futevôlei e outras ati-
vidades”.

Neymar vivia grande fase 
no Paris Saint-Germain an-

tes da pandemia do novo 
coronavírus paralisar os 
campeonatos. O brasileiro 
havia sido decisivo para a 
classificação do PSG nas 
oitavas de final da Liga dos 
Campeões. “O momento da 
paralisação dos campeonatos 
era o melhor do PSG. Nosso 
último compromisso, o jogo 
contra o Borussia, mostrou 
que estávamos muito bem 
preparados e condiciona-
dos”, relembra.

Administração do estádio do Palmeiras
 faz demissões por falta de eventos

Andrew Parsons diz que Paralimpíada 
será especial: “Uma exibição do esporte”

o tour pelas suas dependên-
cias. 

Assim, a última movi-
mentação de peso foi uma 
campanha de vacinação 
contra a gripe influenza, 
no dia 23. Já a última vez 
que o Palmeiras entrou 
em campo no local ocorreu 
em 10 de março, pela Copa 
Libertadores, diante do 
paraguaio Guaraní. 

Neymar diz que treinos físicos em casa 
vão ajudá-lo a voltar “no mesmo nível”

Jogador tenta manter a forma na quarentena
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AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº  34/2020   
 

 Pregão N.º 14/2020  
 

EXCLUSIVO ME E EPP 
  
DATA DA ABERTURA: 16 de abril de 2020. 
 
HORÁRIO:  08:30 horas.  
 
LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de pneus, câmaras de ar e prestar serviços de 
alinhamento, balanceamento, cambagem e recauchutagem, conforme Anexo I do Edital. 
 
TIPO: Menor Preço – Por Item. 
 
REGIME CONTRATAÇÃO: Compras e Serviços. 
 
VALOR ESTIMADO: R$ 642.918,00 (seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e dezoito 

reais) 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme a retirada - 30 dias após a emissão da Nota Fiscal 
 
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de Alto Piquiri, pelo site 
www.altopiquiri.pr.gov.br, pelo telefone (44)3656-8000 ou no Departamento de Licitações, desta 
Prefeitura Municipal, de Segunda à Sexta-Feira, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 
17:00 horas ou pelo e-mail licitacao@altopiquiri.pr.gov.br. 

 

Alto Piquiri - Pr, 03 de abril de 2020 

 

 

                                                   
 

LUIZ APARECIDO RABELO JUNIOR 
Pregoeiro Municipal 

                                                                    

 

prefeitura Municipal de alto piquiri
Estado do Parana
 DESPACHO
ACOLHO o Parecer da Comissão de Licitação e do Assessor Jurídico referente à Licitação na modalidade Dispensa 
Por Limite nº 17/2020, para Contratação de serviço de elaboração do Laudo de Avaliação da área rural do Municipio 
de Alto Piquiri - Paraná, para gerar a informação do Valor da Terra Nua (VTN) do exercício de 2020, em conformidade 
com a Instrução Normativa 1.877 de 14 de Março de 2019 da Receita Federal do Brasil.
HOMOLOGO a presente decisão de dispensa para contratação da empresa:
LAPEZACK & LAPEZACK LTDA, CNPJ/MF: nº 30.542.763/0001-25, Contratação de serviço de elaboração do Laudo 
de Avaliação da área rural do Municipio de Alto Piquiri - Paraná, para gerar a informação do Valor da Terra Nua (VTN) 
do exercício de 2020, em conformidade com a Instrução Normativa 1.877 de 14 de Março de 2019 da Receita Federal 
do Brasil., determinando sua publicação na Imprensa Oficial como forma e eficácia
dos atos, em conformidade com o estabelecido no Artigo 26 da Lei n.º 8.666/93 bem como todas as providências 
necessárias ao bom e fiel cumprimento da Lei.
Alto Piquiri-Pr, 03/04/2020
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de alto piquiri
Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 30/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: LAPEZACK & LAPEZACK LTDA
DO OBJETO: Contratação de serviço de elaboração do Laudo de Avaliação da área rural do Municipio de Alto Piquiri - 
Paraná, para gerar a informação do Valor da Terra Nua (VTN) do exercício de 2020, em conformidade com a Instrução 
Normativa 1.877 de 14 de Março de 2019 da Receita Federal do Brasil..
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 
06 de maio de 2020.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a serem 
pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes na Dispensa nº 17/2020.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante 
Jorge Lapezack Banhos Junior
Representante Legal da Empresa
         Contratado 

prefeitura Municipal de alto paraíso
Estado do Parana
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2020
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: Locação de 01 (um) prédio comercial em alvenaria, encravado sobre os Lotes nº 27-B e 26-C, da Quadra 23, 
contendo 01 (uma) porta comercial, localizado à Rua Arapongas, em Alto Paraíso PR, com a finalidade de funcionar 
o gabinete dos secretários da Secretaria de Agricultura, Secretaria de Serviços Rodoviários e Secretaria de Obras, 
Planejamento Urbano e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso
CONTRATADA: TEREZINHA MARLI BERGONZINI
CNPJ: 759.850.719-87
VALOR DO CONTRATO: R$ 12.540,00 (doze mil quinhentos e quarenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: valor mensal de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) mensais, durante 12(doze) 
meses
VIGÊNCIA: 12 Meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários previstos para os pagamentos resultantes deste Processo 
correrão por conta das seguintes dotações:
DESP. ELEMENTO DESCRIÇÃO FUNCIONAL DEPARTAMENTO
5300 339036150000 LOCACAO DE IMOVEIS 09.01.00.15.451.0016.2.048 GABINETE DO 
SECRETARIO
5304 339036150000 LOCACAO DE IMOVEIS 11.01.00.20.606.0018.2.056 GABINETE DO 
SECRETARIO DE AGROP., ABAST.
LEGALIDADE: A Dispensa de Licitação é feita nos termos do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93, da Lei 8.666/93, com suas 
posteriores alterações.
“ X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas 
necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor 
de mercado, segundo avaliação prévia;”
Alto Paraíso-Pr., 31 de Março de 2020.
DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de altonia
Estado do Parana 
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 42/2.020
MODALIDADE Pregão Nº 014/2.020.
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO DECRETO N 40/2020 Data de Homologação
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL, 
inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua 
Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal 
o Exmo. Sr. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º 1.489.320 SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente 
na Avenida Gralha Azul, 487, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: 
PAULO SERGIO CARVALHO-ME , inscrito no CNPJ sob nº. 01.691.599/0001-10, neste ato representada pelo Sr. 
PAULO SERGIO CARVALHO, portador (a) do RG nº 52839734, CPF nº. 870.198.259-15, residente na  , na cidade de 
ALTONIA, Estado do PR, resolve firmar o presente Contrato de Fornecimento para entrega do objeto da Licitação na 
Modalidade Pregão nº. 014/2.020, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
OBJETO
O presente Contrato de Fornecimento tem por objeto a Fornecimento de Relógio ponto biométrico para uso do 
conselho tutelar, a seguir descritos:
LoteQuant.DescriçãoTOTAL
1 5,0Bobina em papel térmico compatível com o registrador descrito acima contendo no mínimo 150 metros de
em cada bobina150,00
21,0Registrador Eletrônico de Ponto com biometria certificado pelo Inmetro e homologado pelo TEM de
acordo com a portaria 1510/2009.
1.900,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente contrato de fornecimento é de natureza civil, não cabendo outra forma de interpretação, firmado com o 
amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na licitação sob a modalidade  Pregão nº 
014/2.020, vencido pela contratada.
Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso em tela.
VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência 120 (dias), com início em 27/03/2020  e término em 24/07/2020, podendo ser 
prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.
  DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de Altônia, após Homologação, e entrega 
total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas  que acompanham os produtos,  bem como 
deverá constar na Nota Fiscal,  o tipo e o número da Licitação. Ex: “Pregão Nº014/2.020”.
Os pagamentos serão efetuados Em até 30 (trinta) dias após a  entrega do Objeto, de acordo com o sub-item 16.1 
do edital.
CONDIÇÕES PARA ENTREGA
Os produtos referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante solicitação do órgão responsável, 
em até 15 DIAS, no  Local de Entrega, no Município de Altônia – PR. A  DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Rejeitará no todo ou em parte os produtos que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no Edital
 A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para pagamentos decorrentes da aquisição do objeto  da presente licitação serão recursos oriundos 
da Fonte: 37  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8101655  Manutenção do Conselho Tutelar  
339030250000  MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
37 8101414250 Programa SCFV – CRAS 449052420000 MOBILIÁRIO EM GERAL.
Altônia-PR., 27/03/2020

prefeitura Municipal de altonia
Estado do Parana
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 0412020
MODALIDADE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 015/2020.
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 041/2020  DE 30 DE MARÇO DE 2020
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL, 
inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua 
Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o 
Exmo. Sr. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º 1.489.320 SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente na 
Avenida Gralha Azul, 487, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: CLARO 
MED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº. 21.552.695/0001-
94, neste ato representada pelo SILVANA PELAIS PESENTI, portador do RG nº 48461131, CPF nº. 731.073.959-00, 
residente na AV. CELSO GARCIA CID, na cidade de Londrina, Estado do PR, resolve firmar o presente Contrato de 
Fornecimento para entrega do objeto da Licitação na Modalidade Dispensa por Justificativa nº. 015/2.020, mediante 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
OBJETO
O presente Contrato de Fornecimento tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento 
de equipamentos Hospitalares para atendimento da Situação de Emergencia, causada pelo pelo Coronavírus 
(COVID-19), a seguir descritos:
Lote Quant Descrição V. UNIT TOTAL
1 04 Monitor multiparametro com capinografia e respiração por sonda nasal - especificação 
minima: monitor multiparâmetro uso adulto, pediátrico,neonatal. Com capnografia; debito cardiaco e pressão invasiva,  
design para consumo de baixa energia com modo stand by; alça para transporte; controle remoto infra red* (conforme 
disponibilidade do modelo); parâmetros gerais: eletrocardiografia (ecg), mínimo 3 ou 5 vias com mínimo 7 derivações 
mostradas simultaneamente; oximetria (spo2) com curva plestimográfica – com indicação numérica de saturação 
e frequência cardíaca (fc) – tecnologia digital de medidas precisas em situações de baixa perfusão; temperatura 
mínimo 02 (dois) canais simultâneos cutâneos/superficiais – esofágico/retal) – sensor imersível circular ou tubular. 
Pressão arterial não invasiva (nipb), automática com intervalo de medição programável para monitorização contínua. 
Sp 02- oximetria: mínimo 0 a 350 bpm; respiração impendanciatoracica e/ou tubo nasal: método selecionavel.minimo 
04 canais de pressão ivasiva .capnografiasidestream (baixo fluxo). Interface hl7. Tela tftlcdminimo 10’’, colorida de 
alta resolução. Visualização de no mínimo 7 formas de onda simultâneas e dos valores numéricos medidos. Bateria 
recarregável de alta energia incorporada. Tensão elétrica de no mínimo 90 a 264 vca 50/60hz. Armazenamento 
de tendências de no mínimo 360 horas. Temperatura, mínimo 2 canais. Faixa de temperatura mínimo -5º a 51ºc. 
Apresentar  carta de autorização do fabricante ou importador a comercializar seus produtos 17.000,00
68.000,00
1 02 ASPIRADOR DE SECREÇÃO Aspirador portátil com funcionamento a vácuo para 
sucção de fluidos corporais e secreções, na região nasal, faringe e traqueia. Funcionamento através de bomba 
tipo pistão, totalmente isenta de óleo. Deve produzir vácuo mínimo de O a 620 mmhg, fluxo de aspiração de 18 
litros por minuto. Deve possuir alça para transporte, bateria interna recarregável com autonomia de 40 minutos de 
sucção. Capacidade mínima do frasco coletor de 800 ml com proteção anti-transbordamento. Botão para regulagem 
manual do vácuo € vacuômetro integrado no equipamento. Iluminação para indicar carga da bateria, filtro de proteção, 
alimentação bivolt automática e IP 22 ou superior. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar certificado do fabricante. 
ASPIRADOR DE SECREÇÃO Aspirador portátil com funcionamento a vácuo para sucção de fluidos corporais 
e secreções, na região nasal, faringe e traqueia. Funcionamento através de bomba tipo pistão, totalmente isenta 
de óleo. Deve produzir vácuo mínimo de O a 620 mmhg, fluxo de aspiração de 18 litros por minuto. Deve possuir 
alça para transporte, bateria interna recarregável com autonomia de 40 minutos de sucção. Capacidade mínima do 
frasco coletor de 800 ml com proteção anti-transbordamento. Botão para regulagem manual do vácuo € vacuômetro 
integrado no equipamento. Iluminação para indicar carga da bateria, filtro de proteção, alimentação bivolt automática 
e IP 22 ou superior. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar certificado do fabricante. 4.000,00 
8.000,00
1 02 Central de nebulização 4 saidas com carro de transporte 1.700,00 
3.400,00
1 05 – Cama fawler adulto, c/ cab./pes. Em poliuretano injetado, c/ grades laterais em aço 
inox, com rodízios - - estrutura do leito em aço tubular retangular 30x50 x 1.20mm - leito em chapa de aço perfurada 
de 1,5mm de espessura - permite movimentos fawler e trendelemburg - duas manivelas cromadas e escamoteáveis 
- cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado - pára-choque de proteção redondo nos quatro cantos 
da cama - grades laterais em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm – 304aisi - pés com rodízios de 4” em 
polipropileno, com sistema de freio em diagonal - acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso 
3.600,00 18.000,00
1 03 Esfigmomanometro infantil: esfigmomanômetroaneróide,  150,00 
450,00
1 01 Biombo MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO RODÍZIOS POSSUI 
TAMANHO TRIPLO 440,00 440,00
1 03 Esfigmomanometro ADULTO 150,00 450,00
1 02 Bomba de Infusão EQUIPO UNIVERSAL Volumétrica de acordo com a norma NBR IEC 
60601- 2-24, com as seguintes característica mínimas: Para infusão de soluções tanto por via enteral quanto por via 
parenteral, incorpora itens de segurança desta norma. Apresentar alça para transporte,  5.000,00 
10.000,00
1 05 Oximetro com sensero adulto e infantil 2.500,00 12.500,00
1 01 Desfibrilador Externo Automático - DEA -: Aparelho utilizado para interpretar 
automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar, mediante acionamento manual, o choque para reversão de 
parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Especificacões técnicas mínimas: -Bolsa para 
transporte do aparelho e de todos os acessórios confeccionada em tecido resistente. - Aparelho com onda bifásica, 
ajuste automático de impedância para uso em adultos e crianças. O choque mínimo para adultos deve ser de 100 
Joules, e o choque mínimo para crianças de 50 Joules. - Sistema automático de identificação de eletrodos: adulto e 
infantil. - Dimensões aproximadas em milímetros de 250 x 140 x 300, peso máximo de 4,0 kg  incluindo a bateria e 
acessórios. - Visor de LCD com visualização de mensagens de texto, contador de choques, tempo de utilização do 
aparelho, traçado do ECG.  -Registro de dados de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados em 
memória própria, e capacidade de exportação de dados para sistema operacional Windows XP ou similar / superior. 
Deverá ser fornecido software específico para esta  operação. - Deverá acompanhar:, com capacidade mínima de 
200 choques em carga máxima sem necessidade de troca; um par de eletrodos adesivos para pacientes adultos e 
um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis.  -Certificação mínima IP 51 (resistência a 
pó e água), resistência a queda de no mínimo 01 metro de altura; Manual de operação em português;Certificado de 
Garantia de no minimo 01 ano.  Registro do equipamento na  8.600,00 8.600,00
CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente contrato de fornecimento é de natureza civil, não cabendo outra forma de interpretação, firmado com o 
amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na licitação sob a modalidade  Dispensa por 
Justificativa nº 015/2.020, vencido pela contratada. .
DO VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa CLARO MED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR 
EIRELI e de R$ 129.840,00 (cento e vinte e nove mil oitocentos  e quarenta reais).
VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência, com início em 31/03/2020  e término em 30/07/2020, podendo ser prorrogado por 
até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.
DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de Altônia, após Homologação, e entrega 
total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas  que acompanham os produtos,  bem como 
deverá constar na Nota Fiscal,  o tipo e o número da Licitação. Ex: “Dispensa por Justificativa Nº015/2.020”.
Os pagamentos serão efetuados Em até 30 (trinta) dias após a  conclusão do Objeto, de acordo com o sub-item 16.1 
do edital.
CLÁUSULA SÉTIMA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto  da presente licitação serão recursos oriundos da 
Fonte: 26
SECRETARIA DE SAUDE
Manutençao do Hospital Municipal
449052340000
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Altônia-PR., 31/03/2020.

prefeitura Municipal de cafeZal do sul
Torna público, a abertura da licitação abaixo relacionada: 
PROCESSO Nº: 38/20 
PREGÃO: 19/20
OBJETO: Contratação de empresa para administração de estágios de estudantes para desenvolvimento de atividades 
nos setores da Prefeitura Municipal, conforme Termo de Referência anexo ao Edital.
ENTREGA DOS ENVELOPES E SEÇÃO DOS LANCES: “Envelope de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA”, às 14:45 
horas do dia 24 de Abril  de 2020, “no setor de licitações, situado na Av. Ítalo Orcelli, nº 604, centro Cafezal do Sul – PR.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Para a retirada do edital a empresa deverá acessar o site da Prefeitura e fazer o download, 
após cadastro, www.cafezaldosul.pr.gov.br.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no setor de licitações ou pelo fone/fax: (44) 3655 8000.
Mario Junio Kazuo
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de cidade GaÚcHa
Estado do Paraná
R. 25 de Julho, n.º 1814 — Fone/Fax (044) 3675-1122
CEP - 87.820-000 — CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67
Edital de Convocação nº 013/2020
Ementa: Dispõe sobre a Convocação de Candidatos aprovados em Concurso Público aberto pelo Edital Nº 001/2016.
Preâmbulo: Eu, Alexandre Lucena, Prefeito Municipal de  Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, no uso e gozo de 
suas atribuições legais e, tendo em vista o resultado final do Concurso Público  divulgado pelo Edital nº 001/2016-E, 
homologado pelo Decreto nº 052/2016.
Resolvo:
I – Convocar o(a)s candidato (a)s abaixo relacionado (a)s, aprovado (a) s em Concurso Público já mencionado, 
conforme segue, a saber:
1.1. ACS/CONTROLE ENDEMICO:
- Thais Barufi Miquelim;
- Jéssyca Minigucci Moretti;
- Geneci de Souza Oliveira;
II – O (A)s candidato (a)s deverão comparecer à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura, da Prefeitura Municipal, 
sito a Rua 25 de julho nº 1814, munido(a)s dos documentos abaixo relacionados:
a) Xerox; Cédula de Identidade - RG;
b) Xerox: Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) Xerox: Certidão de Casamento/Nascimento se solteiro;
d) Xérox Certidão de Nascimento dos filhos (se tiver);
e) Xerox: Atestado de vacinação dos filhos menores;
f) Atestado de Saúde Física e Mental;
g) Certidão de Antecedentes Criminal
h) Xerox: Cartão do PIS/PASEP;
i) Xerox: Comprovante de Residência;
j) Carteira de Trabalho, Xerox frente e verso;
k) Xerox Título de Eleitor e comprovante da última eleição;
l) Xerox: Certidão de Reservista se Homem;
m) Xerox: Comprovante de Escolaridade de acordo o Edital
n) Conta: Caixa Econômica Federal.
o) 01 foto 3 x 4.
p)Xerox: CPF, RG filhos menores de 21 anos.
III – Fica fixado o prazo de 03 (três) dias úteis a partir da publicação deste, para o comparecimento do(a)s candidato(a)
s, sendo que, o não comparecimento neste prazo significará desistência, conforme prevê o Edital de Concurso 
Público, Regulamento Especial e Lei Municipal nº 1.605/2005.
Cidade Gaúcha, 03  de abril  de 2020
Alexandre Lucena
Prefeito Municipal

Republicação por Incorreção

RESOLUÇÃO N° 007/2020

SÚMULA:  Abre  Crédito  Adicional
Especial  no Orçamento  do  Corrente
Exercício Financeiro.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CISA/AMERIOS – 12º
REGIONAL DE SAÚDE,  no uso de suas atribuições,  considerando o contido no art.  8,  da
Resolução nº 37/2019 (orçamento), e o contido no Ato de Consórcio 001/2020 deste consórcio,
RESOLVE:

Art. 1º.  Fica Aberto crédito adicional especial  no orçamento geral do
CISA, para o exercício financeiro de 2020, no valor de R$ 557.940,03 (Quinhentos e Cinquenta
e Sete Mil Novecentos e Quarenta Reais e Três Centavos), conforme abaixo: 

02.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.302.0002.2007 CONVÊNIO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE -  

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4.4.90.52 (100)  EQUIPAMENTOS  E  MATERIAL

PERMANENTE
R$  557.940,03

Art. 2º. Como recurso, para a abertura do crédito especial mencionado
no artigo 1º, será utilizada a dotação constante do orçamento do corrente exercício financeiro
abaixo especificadas:

02.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.302.0002.2006 CENTRAL DE MEDICAMENTOS
33.90.30 (85) MATERIAL DE CONSUMO R$  557.940,03

Art.  3º.  Esta  Resolução  entra  em  vigor  a  partir  da  data  de  sua
publicação.

SEDE  DO  CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  DE  SAÚDE  –
CISA/AMERIOS – 12ª REGIONAL DE SAÚDE, aos 27 (Vinte e Sete) dias do mês de Março de
2020.

Luis Carlos Borges Cardoso
Presidente



 








         

         




      


      





 
 
 

    

 

         



    



         

           
    
           




 






         


        





prefeitura Municipal de francisco alVes
Estado do Parana
CONTRATO Nº 043/2020.
Pelo presente Contrato Administrativo, que celebram entre si o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – PREFEITURA 
MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 77.356.665/0001-67 doravante denominada CONTRATANTE, com sede 
administrativa na Rua Jorge Ferreira nº. 627, na cidade de Francisco Alves, Estado do Paraná, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal o Exmo. Sr. ALIRIO JOSÉ MISTURA, brasileiro, casado, portador do RG nº. 5.285.518-7/SSP-
PR, e do CPF. nº. 710.227.089-53, residente e domiciliado a rodovia PR 182 Sitio Santa Catarina, Bairro Catarinense, 
Francisco Alves, Estado do Paraná e na qualidade de CONTRATADA a empresa MERCADO J L FAXINA LTDA-ME, 
inscrita no CNPJ: 06.328.131/0001-89 com sede à Rua Brigadeiro Faria Lima, 651, centro, CEP: 87.570-000, na 
cidade de Francisco Alves, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. JEFFERSON LUIZ FAXINA, portador 
do RG nº 4.248.998-0 SSP/PR, CPF nº 555.296.319-91, residente e domiciliado na cidade de Francisco Alves, Estado 
do Paraná, resolve firmar o presente Contrato, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNERO 
ALIMENTÍCIO, (CAIXAS DE BOMBOM SORTIDO), QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO À PASCOA, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, PARANÁ.
CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente contrato é de natureza Administrativa, não cabendo outra forma de interpretação, firmado com o amparo 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na licitação sob a modalidade de Dispensa por 
Justificativa n.º 020/2020.
Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso em tela.
CLÁUSULA TERCEIRA: VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência da assinatura do contrato até o dia 31/12/2020 (trinta e um de dezembro de dois 
mil e vinte), podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo 
nos itens licitados.
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1 Pelo fornecimento dos produtos,  objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor abaixo 
discriminado conforme especificação dos itens a seguir:
LOTE 01
Item Descrição  Unid. Qtde  Valor. unit. Valor Total
 Caixa de Bombom Sortido de 300 Gramas Unid. 1000 R$ 7,99 R $ 
7.990,00
Valor Total  R$ 7.990,00
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$ 7.990,00 (SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA 
REAIS).
4.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA, 
após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da ordem de fornecimento, e devidamente acompanhada 
com o atestado de recebimento emitido pelo Fiscal Designado pelo Município.
4.3 Para o recebimento da prestação de serviços o contratado deverá apresentar as seguintes certidões:
a) Prova de regularidade de Tributos Federais, na forma da Lei, emitida pela Secretaria da Receita Federal;
b) Prova de regularidade de Tributos Estaduais na forma da Lei, emitida pela Secretaria da Receita Estadual;
c) Prova de regularidade de Tributos Municipais do domicílio ou sede do proponente, emitida pela Secretaria da 
Fazenda do Município;
d) Prova de regularidade relativa à seguridade social CND do INSS demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por Lei.
e) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
CLÁUSULA QUINTA: LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Pelo fornecimento dos produtos, objeto deste contrato será de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal 
responsável pela solicitação do referido processo de licitação.
CLÁUSULA SEXTA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para cobertura das despesas decorrente deste contrato será utilizada a seguinte dotação orçamentária:
Despesa
Red   Descrição    Espec. Fonte
06 SECR. MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA
06.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
06.001.12.361.0018.2022 Manutenção Ativ. da Educação
93 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   00000 1000 
Recursos Ordinários (Livres)
91 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   00103 103 
10% Sobre Transf. Constituc. vinculados a Educação
92 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   00104 104 
25% Sobre demais impostos vinculados a Educação
06.001.12.361.0018.2023 Manutenção das Escolas Municipais
106 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   00000 1000 
Recursos Ordinários (Livres)
104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   00103 103 
10% Sobre Transf. Constituc. vinculados a Educação
105 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   00104 104 
25% Sobre demais impostos vinculados a Educação
06.001.12.361.0018.2026 Manutenção do Salario Educação
139 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   00107 107 
Salário Educação
06.001.12.365.0018.2021 Manutenção do Ensino Infantil
152 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   00000 1000 
Recursos Ordinários (Livres)
150 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   00103 103 
10% Sobre Transf. Constituc. vinculados a Educação
151 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   00104 104 
25% Sobre demais impostos vinculados a Educação
CLÁUSULA SÉTIMA: SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá garantida a prévia defesa aplicar ao contratado 
as seguintes sanções:
a)advertência;
b) multa, de até 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de descumprimento das obrigações contratuais 
por dia de atraso na prestação dos serviços.
 c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos; e
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade.
Parágrafo Primeiro:  Aplicada multa, a Secretaria descontará do primeiro pagamento que fizer ao contratado, 
após sua imposição.
Parágrafo Segundo: A multa prevista nesta cláusula, não tem caráter compensatório, porém moratório, e 
consequentemente o pagamento dela não exime o contratado de reparação dos eventuais danos, perda ou prejuízos 
que seu ato punível venha acarretar as secretarias e departamentos solicitantes do Município de Francisco Alves.
CLÁUSULA OITAVA - 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 dessa prática; (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 NONA: DA RESCISÃO
À parte que pretender rescindir o presente Contrato antes de atingir o prazo estabelecido na Cláusula Terceira deste 
instrumento, deverá fazê-lo mediante aviso prévio por escrito de no mínimo trinta dias.
1 - Constituem motivo para rescisão do contrato:
•	 O	não	cumprimento	das	cláusulas	contratuais;
•	 O	cumprimento	irregular	das	cláusulas	contratuais;
•	 Atraso	injustificado	no	início	dos	serviços	e	entrega	dos	materiais;
•	 Desatendimento	 das	 determinações	 regulares	 da	 autoridade	 designada	 para	 acompanhar	 e	 fiscalizar	 a	
execução dos serviços e entrega dos materiais, assim como as de seus superiores;
•	 Paralisação	dos	serviços	sem	justa	causa	e	prévia	comunicação	à	Administração;
•	 Falta	 de	 esmero	 e	 desleixo	 no	 cumprimento	 das	 atribuições	 contratuais	 e	 estas	 resultarem	 em	 prejuízos	 a	
coletividade;
•	 Razões	de	interesse	público,	de	alta	relevância	e	amplo	conhecimento,	justificadas	e	determinadas	pela	máxima	
autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada o (a) contratante e exaradas no processo administrativo 
que se refere o contrato;
•	 A	ocorrência	de	caso	fortuito	ou	de	força	maior,	regularmente	comprovada,	impeditiva	a	execução	do	contrato;
•	 A	rescisão	do	contrato	poderá	ser	amigável	por	acordo	entre	as	partes,	consoantes	o	que	preceitua	o	art.	79,	inc.	
II Lei Federal n 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA: DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declaram as partes terem plena ciência de seu conteúdo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Iporã, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais 
desavenças no cumprimento do presente contrato.
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas que também o assinam.
Francisco Alves - Pr., 03 de abril de 2020.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante
MERCADO J L FAXINA LTDA-ME
Contratada
JEFFERSON LUIZ FAXINA
Representante
Testemunhas:
DANIEL DOS SANTOS T. CHAMORRO                                         ALESSANDRA SAYURI FUJISAWA
CPF: 077.076.779-57                                                                       CPF: 066.655.529-00

PORTARIA N.º 052,  DE 03 DE ABRIL DE 2020
SÚMULA: Nomeia.
ALIRIO JOSÉ MISTURA, Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei,
CONSIDERANDO, o Edital de Concurso Público n.º 001/2016 de 02 de março de 2016, para o preenchimento de 
vagas no quadro de pessoal, de provimento efetivo da Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO, os dispositivos legais, Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor público 
Lei Municipal 248/93 e demais complementações;
CONSIDERANDO, o resultado final, Homologado pelo Edital nº 013/2016 de 30 de junho de 2016;
CONSIDERANDO, o Edital nº 020/2020 – Convocação nº 047 - Concurso 2016, de 31 de março de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear, NIVALDA DOS PASSOS, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 6.272.114-6, expedida 
pela SSP-PR, devidamente inscrita no CPF sob nº 881.271.339-49, para ocupar o cargo de Provimento Efetivo de 
ENFERMEIRO PADRÃO, Grupo Ocupacional  Profissional, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com 
carga horária de 40 (quarenta), horas semanais.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Francisco Alves, em 03 de abril de 2020, 199º da Independência e 132º da República.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1091/2020
De: 03/04/2020
SÚMULA: “Altera as Lei Municipais nº 787/2012, de 21 de dezembro de 2012 e 958/2017, de 03 de março de 2017 
dá outras providências.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Esta lei altera as Leis Municipais nº 787/2012, de 21 de dezembro de 2012 e 958/2017, de 03 de março de 2017, 
objetivando a melhor fomentação a limpeza dos imóveis em nosso município, com vistas a diminuir a proliferação de 
animais e insetos transmissores de doenças.
Art. 2º O § 2º, do artigo 6º, da Lei nº 787/2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º [...]
§ 2º Caso os proprietários, inquilinos ou responsáveis por esses terrenos não façam referidos serviços, serão 
notificados para que realizem a limpeza no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento em que 
receberem a notificação.
Art. 3º O § 3º, do artigo 6º, da Lei nº 787/2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º [...]
§ 3º Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, sem que o proprietário do imóvel ou seu possuidor tenha 
realizado a limpeza, o Poder Público executará o serviço mediante a cobrança de uma taxa correspondente a 25% 
do salário mínimo nacional vigente à época, que deverá ser lançada no cadastro do IPTU, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas em lei.
Art. 4º Acrescenta-se o § 4º, ao artigo 6º, da Lei 787/2012, com a seguinte redação:
Art. 6º [...]
§ 4º Em caso de reincidência, o valor da sanção contida no parágrafo anterior deverá ser majorado para 30% do 
salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.
Art. 5º O artigo 8º, da Lei 958/2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 8º Após a lavratura do auto de infração, o proprietário ou possuidor do imóvel deverá ser cientificado para que no 
prazo de 02 (dois) dias úteis realize a limpeza do local, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 13.
Art. 6º Os artigos 12 e 13, ambos da Lei 958/2017, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 12. Passado o prazo de dois úteis concedido pelo artigo oitavo, deverá ser aplicada, de imediato, a multa prevista 
no artigo 13.
Art. 13. Após o decurso do prazo concedido pelo artigo oitavo, o Poder Público poderá realizar a limpeza do local, sem 
a necessidade de prévio aviso ou interpelação do proprietário ou possuidor.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Francisco Alves, em 03 de abril de 2020, 199º da Independência e 132º da República.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de icaraiMa
Estado do Paraná
PORTARIA N.º 107/2020
DATA: 02/04/2020
SÚMULA: Nomeia Fiscal de Contrato de Empresas.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1º) – Fica Nomeado o Sr. Nilson Luiz Matchil Maran, portador do RG n.º 3.190.390-4 e do CPF nº 482.373.969-87, Como 
Fiscal de Contrato nº 027/2020 Empresa – INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA.
2°) - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3º) – Considera-se de relevância o trabalho do fiscal nomeado, porem, sem ônus para o Município.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 02 dias do Mês de Abril de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de icaraiMa
Estado do Paraná
PORTARIA N.º 108/2020
DATA: 02/04/2020
SÚMULA: Nomeia Fiscal de Contrato de Empresas.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1º) – Fica Nomeado o Sr. MILTON ANTONHOLI, portador do RG n.º 4.373.450-4 e do CPF nº 606.514.079-15, 
Como Fiscal de Contrato nº 028/2020 Empresa: ELETRONAN MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, Fiscal de Contrato nº 
029/2020 Empresa: RAFAEL VICTOR SITTA – ME.
2°) - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3º) – Considera-se de relevância o trabalho do fiscal nomeado, porém, sem ônus para o município.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 02 dias do mês de Abril de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de icaraiMa
Estado do Paraná
DECRETO N.º 5.407/2020
DATA: 03/04/2020
SÚMULA: Adjudica e homologa resultado do processo de Inexigibilidade de licitação.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
 Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ABANDONADOS DE ICARAÍMA 
- ASSOPRAAI, o resultado do processo de Inexigibilidade de licitação n.º 003/2020.
 Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo de Inexigibilidade de licitação n.º 003/2020 em favor da 
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ABANDONADOS DE ICARAÍMA - ASSOPRAAI, cujo objeto trata de 
Repasse de subvenção conforme autorização emitida pela Lei Municipal n° 1.665/2019 de 19 de dezembro de 2019.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 03 dias do mês de abril de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de alto paraíso
Estado do Paraná
PORTARIA N.º 191/2020
SÚMULA: EXONERA 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 - Exonerar a pedido, do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - PR, o servidor 
PAULO VICTOR DA SILVA JARDIM, portador da Carteira de Identidade RG n.º 8.720.496-0, ocupante do cargo de 
Provimento Comissão de SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, lotado na SECRETARIA DE FAZENDA E 
PLANEJAMENTO, a partir de 03 de abril de 2020.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria n.º 193/2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 03 (três) dias do mês de abril de 2020.   
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
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prefeitura Municipal de cidade GaÚcHa
Estado do Paraná
DECRETO n.º 065/2020.
Dispõe sobre as medidas complementares para enfrentamento de pandemia declarada pela OMS - decorrente do 
coronavírus – COVID19, no âmbito do 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, observando especialmente a Lei Orgânica do Município.
DECRETO
Art. 1º – O artigo  7º,  inciso V, §2º  do Decreto n.º 059/20, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 7º– Fica mantida a suspensão de funcionamento, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir de 30 de março 
de 2020, o funcionamento dos seguintes estabelecimentos e atividades:
I – casas noturnas, pubs, lounges, boates e similares;
II – clubes, associações recreativas e afins;
III – cultos e atividades religiosas que envolvam aglomeração de mais de 49 pessoas;
IV – quadras esportivas e parquinhos.
V – qualquer tipo de evento que tenha como alvo o público que representa risco para pandemia.
§1º– com relação as academias de ginástica, fica autorizado o funcionamento com redução de 50% da capacidade 
de atendimento, devendo os estabelecimentos tomarem as medidas sanitárias pertinentes como forma de prevenção 
e, recomendando-se o agendamento dos usuários a fim de evitar aglomeração, primando por atividades ao ar livre, 
mantida a distância de 1,5 metros entre as pessoas;
§2º– com relação a sorveterias, lanchonetes, restaurantes e assemelhados, fica autorizado o funcionamento com 
redução de 50% da capacidade de atendimento, devendo os estabelecimentos distribuírem suas mesas mantendo-se 
a distância de 1,5 metros entre as pessoas, além de tomarem as demais medidas sanitárias pertinentes como forma 
de prevenção;
Art. 2º – O artigo  9º,  inciso I, §º do Decreto n.º 059/20, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 9º – O horário de atendimento presencial dos mercados, supermercados e lojas de conveniência fica assim 
estabelecido:
I – o horário de atendimento de mercados, supermercados, lojas de conveniência fica estabelecido entre as 8hrs e 
18hrs, de segunda a sexta e, entre as 08hrs e 16hrs no sábado;
§1º– nas atividades elencadas no caput deste artigo, fica proibido o consumo de quaisquer produtos no 
estabelecimento, sendo vedado a disponibilização de mesas, cadeiras e bancos aos consumidores tanto na área 
interna quanto externa do estabelecimento;
§2º – deverão os estabelecimentos limitarem a venda de mercadorias de forma a impedir a formação de estoque por 
parte do consumidor”;
Art. 3º – Este ato entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições contrárias, mantendo-se o já 
publicado no que não conflitar.
Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se.
Edifício da Prefeitura Municipal da Cidade de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, aos 04 dias do mês de abril do 
ano de Dois Mil e Vinte.
Alexandre Lucena
Prefeito Municipal
Edirlei Bonadio da Costa
Secretária Municipal de Saúde

prefeitura Municipal de iVaté
Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 165/2020
Concede férias ao servidor.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O  L V E:
ART. 1º. CONCEDER férias a servidora ANDREIA PESTANA BIATTO, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 
7.669.935-6 SSP/PR, ocupante do cargo efetivo Psicólogo 40HS, lotada na Secretaria de Assistência Social, referente 
ao período aquisitivo de 05/11/2018 à 04/11/2019, com fruição em 06/04/2020 à 05/05/2020.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 03 dias do mês de Abril de 2020.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de iVaté
Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 166/2020
Concede férias ao servidor.
 O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
 ART. 1º. CONCEDER férias ao servidor JOSÉ CARLOS SOARES BEZERRA, portador da Cédula de Identidade 
RG. nº. 15.328.811-5 SSP/PR, ocupante do cargo efetivo de Vigia, lotado na Secretaria de Serviços Públicos e 
Rodoviários, referente ao período aquisitivo de 01/04/2017 à 31/03/2018, com fruição em 06/04/2020 à 05/05/2020.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 03 dias do mês de Abril de 2020.
 UNIVALDO CAMPANER    
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de iVaté
Estado do Paraná
TERMO ADITIVO N.º 01
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 028/2019
PREGÃO PRESENCIAL 010/2019
Aos 19 dias do mês de Setembro de 2019, como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, através 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ, com sede na Av. Rio de Janeiro, 2758, Sala 03, nesta cidade, inscrito 
no CNPJ sob n.º 09.245.506/0001-35, neste ato representado pelo seu agente político, UNIVALDO CAMPANER, 
brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Peabiru, 1610, nesta cidade, portador da Cédula 
de Identidade RG n.º 1.946.950-6/PR e CPF n.º 350.249.259-04, e de outro lado como CONTRATADA A empresa 
ALMEIDA E LAVERDE LTDA - ME, estabelecida à Av. Marcionílio Pereira santos, 14, CEP 87.555-000, na cidade de 
São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ 17.594.143/0001-71, neste ato representado por VILMA 
MARIA DE ALMEIDA LAVERDE, brasileira, empresária, residente e domiciliado, na cidade de São Jorge do Patrocínio, 
Estado do Paraná, portadora do RG n.º 4.534733-8 e do CPF/MF n.º 965.274.049-72, resolvem ADITAR o Contrato 
Administrativo supra mencionado, nas condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o prazo de vigência, pactuado no contrato primitivo, fundamento no 
art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA
Fica acrescido ao prazo de vigência constante na Cláusula Terceira do contrato primitivo um período de 06 (seis) 
meses, que passa a ter início em 20 de Setembro de 2019 e término em 19 de Março de 2020, com fundamento no 
art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato primitivo que não contrariem o disposto neste 
Termo Aditivo.
E, por estarem as partes de comum acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
MUNICIPIO DE IVATÉ
UNIVALDO CAMPANER
Contratante
ALMEIDA E LAVERDE LTDA - ME
 Contratada
Testemunhas:
Sônia M. Cibim Rossetti                                          Natalia Regis De Araujo
RG. 9.186.877-6                                                    RG. 14.260.231-8

prefeitura Municipal de iVaté
Estado do Paraná
TERMO ADITIVO N.º 02
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 028/2019
PREGÃO PRESENCIAL 010/2019
Aos 19 dias do mês de Setembro de 2019, como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, através 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ, com sede na Av. Rio de Janeiro, 2758, Sala 03, nesta cidade, inscrito 
no CNPJ sob n.º 95.640.553/0001-15, neste ato representado pelo seu agente político, UNIVALDO CAMPANER, 
brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Peabiru, 1610, nesta cidade, portador da Cédula 
de Identidade RG n.º 1.946.950-6/PR e CPF n.º 350.249.259-04, e de outro lado como CONTRATADA A empresa 
ALMEIDA E LAVERDE LTDA - ME, estabelecida à Av. Marcionílio Pereira santos, 14, CEP 87.555-000, na cidade 
de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ 17.594.143/0001-71, neste ato representado por 
VILMA MARIA DE ALMEIDA LAVERDE, brasileira, empresária, residente e domiciliado, na cidade de São Jorge do 
Patrocínio, Estado do Paraná, portadora do RG n.º 4.534733-8 e do CPF/MF n.º 965.274.049-72, ADITAR o Contrato 
Administrativo supra mencionado, nas condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Este Termo Aditivo tem a finalidade de promover ajuste de valor do Contrato primitivo, em razão da renovação de 
vigência para atendimento das necessidades do Contratante, de acordo com o previsto no art. 57, II, da Lei n.º 
8.666/1993.
CLÁUSULA SEGUNDA
Fica alterado o valor contratual, acrescendo-se a importância de valor total de até R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos 
reais) em 06 parcelas iguais e mensais em razão da prestação dos serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato primitivo que não contrariem o disposto neste 
Termo Aditivo.
E, por estarem as partes de comum acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
MUNICIPIO DE IVATÉ
UNIVALDO CAMPANER
Contratante
ALMEIDA E LAVERDE LTDA - ME
Contratada
Testemunhas:
Sonia M. Cibim Rossetti                                          Natalia Regis De Araujo
RG. 9.186.877-6                                                    RG. 14.260.231-8

prefeitura Municipal de icaraiMa
Estado do Paraná
PORTARIA N.º 109/2020
DATA: 03/04/2020
SÚMULA: Nomeia Fiscal de Contrato de Empresas.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1º) – Fica Nomeada a Srª Juliana Cesco, portadora da RG n.º 8.869.628-0 e do CPF nº 046.953.009-07, Como Fiscal 
de Contrato nº 030/2020 Empresa: T. FERNANDES SOLDA EVENTOS.
2°) - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3º) – Considera – se de relevância o trabalho do fiscal nomeado, porém, sem ônus para o município.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 03 dias do mês de Abril de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de douradina
Estado do Paraná
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
PORTARIA N.º 120
De 06 de março de 2020
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVES BARBOSA.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 167, de 29/06/2004 que institui a Licença Prêmio para os servidores municipais;
RESOLVE
CONCEDER Licença Prêmio de 60 (sessenta) dias a servidora MARIA APARECIDA ALVES BARBOSA, portadora 
do CPF-N.º- 037.999.149-78 e do RG-N.º- 00.108.956-8-SSP/MS, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, pelo período de 09/03/2020 à 07/05/2020.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. (03/03/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de alto paraíso
Estado do Paraná
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2020
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: Locação de 01 (um) prédio comercial em alvenaria, encravado sobre os Lotes nº 27-B e 26-C, da Quadra 23, 
contendo 01 (uma) porta comercial, localizado à Rua Arapongas, em Alto Paraíso PR, com a finalidade de funcionar 
o gabinete dos secretários da Secretaria de Agricultura, Secretaria de Serviços Rodoviários e Secretaria de Obras, 
Planejamento Urbano e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso
CONTRATADA: TEREZINHA MARLI BERGONZINI
CNPJ: 759.850.719-87
VALOR DO CONTRATO: R$ 12.540,00 (doze mil quinhentos e quarenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: valor mensal de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) mensais, durante 12(doze) 
meses
VIGÊNCIA: 12 Meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários previstos para os pagamentos resultantes deste Processo 
correrão por conta das seguintes dotações:
DESP. ELEMENTO DESCRIÇÃO FUNCIONAL DEPARTAMENTO
5300 339036150000 LOCACAO DE IMOVEIS 09.01.00.15.451.0016.2.048 GABINETE DO 
SECRETARIO
5304 339036150000 LOCACAO DE IMOVEIS 11.01.00.20.606.0018.2.056 GABINETE DO 
SECRETARIO DE AGROP., ABAST.
LEGALIDADE: A Dispensa de Licitação é feita nos termos do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93, da Lei 8.666/93, com suas 
posteriores alterações.
“ X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas 
necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor 
de mercado, segundo avaliação prévia;”
Alto Paraíso-Pr., 31 de Março de 2020.
DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de Maria Helena
Estado do Paraná
EXTRATO TERMO ADITIVO N.º 02
Ao Contrato de Fornecimento n.º 024/2018, firmado em 04 de abril de 2018, modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 021/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: AILTON DA SILVEIRA REZENDE - ME
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: tendo em vista saldo remanescente do objeto contratado e a necessidade de 
aquisição dos itens licitados integrantes da contratação, fica prorrogado até 04 de abril de 2021 o prazo de vigência 
estabelecido na Cláusula Terceira do Contrato de Fornecimento n.º 024/2018, firmado em 04 de abril de 2018
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais 
Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.
E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 
as testemunhas que também o assinam.
Maria Helena – PR, 03 de abril de 2020.

prefeitura do Município de MariluZ
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 021, DE 03 DE ABRIL DE 2020.
Exonera, a pedido, do cargo em comissão  de Secretário de Saúde, Joel Magalhães dos Santos. 
Nilson Cardoso de Souza, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
e considerando o disposto no art. 58 I, c/c art.60, caput, ambos da Lei nº 1.095/93, e o contido no requerimento 
protocolizado na Divisão de Recursos Humanos sob nº 015/2020.
R E S O L V E :
Art.1º Exonerar, a pedido, a partir de 04 de abril de 2020, do cargo em comissão de Secretário de Saúde, Joel 
Magalhães dos Santos, matrícula nº 124.
Prefeitura do Município de Mariluz, em 03 de abril de 2020.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal

prefeitura do Município de MariluZ
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 022, DE 03 DE ABRIL DE 2020.
Nomeia, José Aparecido Ferreira, para exercer o cargo em comissão de Secretário de Saúde. 
Nilson Cardoso de Souza, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E :
Art.1º Nomear, a partir de 06 de abril de 2020, José Aparecido Ferreira, portador da carteira de identidade RG nº 
5.920.591-9/PR e inscrito no CPF nº 911.837.159-00, para exercer o cargo em comissão de Secretário de Saúde, com 
percepção de subsídio mensal segundo dispõe a Lei nº 1.629/12.
Prefeitura do Município de Mariluz, em 03 de abril de 2020.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de MariluZ
AVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTRO
CEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000
MARILUZ – PARANÁ
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, como CONTRATANTE, o Município de Mariluz, Estado do Paraná, 
pessoa jurídica de direito público inscrito no CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, o 
Prefeito NILSON CARDOSO DE SOUZA, portador do RG. Nº 6.271.013-6 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 
779.882.649-15, aqui denominado Contratante, do outro lado, como CONTRATADO O Sr. LUIZ LUCACIN, brasileiro 
(a), portador (a) do RG. 1.508.321 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.660.429-49, residente e domiciliado na 
cidade de Mariluz, Estado do Paraná, representante da SERVIÇOS MÉDICOS LUCACIN LTDA – ME.,’ Empresa para 
fornecimento de um profissional médico Clinico Geral, tem entre si justo e certo o presente TERMO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL, que será regido pelas cláusulas a seguir expressa:
Cláusula Primeira: Conforme solicitação, fica rescindido amigavelmente e de pleno direito, o Contrato nº 61/2019 
– empresa para o fornecimento de um profissional médico Clinico Geral, pelo prazo de 12 (doze) meses conforme 
especificações constantes do Termo de referência  e elementos instrutores do edital do pregão 29/2019, celebrado 
entre as partes.
Cláusula Segunda: Fica o Contratante e o Contratado, dispensados das obrigações inseridas nas Cláusulas do 
contrato de nº 61/2019 e nas Cláusulas contidas no Edital do pregão nº 29/2019.
E, por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente termo de Rescisão, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, nesta cidade de Mariluz-Pr., na presença de 02 (duas) testemunhas.
Mariluz, 03 de abril de 2020
Nilson Cardoso de Souza    Luiz Lucacin
Prefeito Municipal    Empresário
Contratante     Contratada
Testemunhas:

prefeitura Municipal de perobal
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°20/2020.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: ANTONIO KROMINSKI. 
Objeto: contratação dos credenciados, cujas propostas foram registradas, para a aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/Pnae, durante o período do ano letivo de 2020, e nos termos da Chamada Pública 001/2020.
Valor Total: R$ 6.400,00.
Vigência: 02/04/20 a 31/12/20.
Fundamentação: Dispensa por Justificativa nº8/2020.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°21/2020.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: EDSON ROBERTO ZAINA. 
Objeto: contratação dos credenciados, cujas propostas foram registradas, para a aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/Pnae, durante o período do ano letivo de 2020, e nos termos da Chamada Pública 001/2020
Valor Total: R$ 5.750,00.
Vigência: 02/04/20 a 31/12/20.
Fundamentação: Dispensa por Justificativa nº8/2020.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°22/2020.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: MARIA NATALINA DOS SANTOS. 
Objeto: contratação dos credenciados, cujas propostas foram registradas, para a aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/Pnae, durante o período do ano letivo de 2020, e nos termos da Chamada Pública 001/2020
Valor Total: R$ 1.400,00.
Vigência: 02/04/20 a 31/12/20.
Fundamentação: Dispensa por Justificativa nº8/2020.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°23/2020.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: PAULINO BENEDITO GODINHO. 
Objeto: contratação dos credenciados, cujas propostas foram registradas, para a aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/Pnae, durante o período do ano letivo de 2020, e nos termos da Chamada Pública 001/2020.
Valor Total: R$ 4.490,00.
Vigência: 02/04/20 a 31/12/20.
Fundamentação: Dispensa por Justificativa nº8/2020.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°24/2020.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: QUEZIA DA SILVA MEDEIROS DE BRITO. 
Objeto: contratação dos credenciados, cujas propostas foram registradas, para a aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/Pnae, durante o período do ano letivo de 2020, e nos termos da Chamada Pública 001/2020
Valor Total: R$ 6.300,00.
Vigência: 02/04/20 a 31/12/20.
Fundamentação: Dispensa por Justificativa nº8/2020.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°25/2020.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: RUBENS CHAMPAM. 
Objeto: contratação dos credenciados, cujas propostas foram registradas, para a aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/Pnae, durante o período do ano letivo de 2020, e nos termos da Chamada Pública 001/2020
Valor Total: R$ 5.600,00.
Vigência: 02/04/20 a 31/12/20.
Fundamentação: Dispensa por Justificativa nº8/2020.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°26/2020.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: VALDEMAR CHAMPAN. 
Objeto: contratação dos credenciados, cujas propostas foram registradas, para a aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/Pnae, durante o período do ano letivo de 2020, e nos termos da Chamada Pública 001/2020.
Valor Total: R$ 4.520,00.
Vigência: 02/04/20 a 31/12/20.
Fundamentação: Dispensa por Justificativa nº8/2020.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°27/2020.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: VALDIR TURCI. 
Objeto: contratação dos credenciados, cujas propostas foram registradas, para a aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/Pnae, durante o período do ano letivo de 2020, e nos termos da Chamada Pública 001/2020.
Valor Total: R$ 18.450,00.
Vigência: 02/04/20 a 31/12/20.
Fundamentação: Dispensa por Justificativa nº8/2020.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°28/2020.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: VAGNER PIAGENTINI CHAMPAM. 
Objeto: contratação dos credenciados, cujas propostas foram registradas, para a aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/Pnae, durante o período do ano letivo de 2020, e nos termos da Chamada Pública 001/2020.
Valor Total: R$ 3.190,00.
Vigência: 02/04/20 a 31/12/20.
Fundamentação: Dispensa por Justificativa nº8/2020.

Município de pérola
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 255/2020
Concede Licença Premio ao servidor ADEMIR FULCHINI CARDOSO e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor ADEMIR FULCHINI CARDOSO, matricula nº 254-2, ocupando o cargo efetivo de Fiscal 
de Tributos, Obras e Posturas, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda e Administração, LICENÇA PREMIO, 
referente ao período aquisitivo de (2001/2006), de 03/04/2020 a 01/07/2020. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 03 de Abril de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

Município de pérola
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 257/2020
Revoga Portaria nº 134/2020 da servidora CLEUSA BARBOSA DE ANDRADE e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 134 datada de 19 de Fevereiro de 2020, a partir de 30 de Março de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pérola/Paraná, 03 de Abril de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

Município de pérola
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 256/2020
Concede AUXILIO DOENÇA ao servidor ERICKY CANDIDO 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 e suas alterações.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor ERICKY CANDIDO DA SILVA, matricula nº 2134-2, ocupando o cargo efetivo de Agente 
Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 90(noventa) dias de AUXILIO DOENÇA, no período 
de 30/03/2020 a 27/06/2020(inclusive).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Pérola/Paraná, 03 de Abril de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

prefeitura Municipal de perobal
Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 099/2020
NOMEIA EDILSON BERTOUDO DUARTE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art.1º. NOMEAR EDILSON BERTOUDO DUARTE, portador da Cédula de Identidade nº. 4.238.753-3 SSP/PR, para 
ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Secretario Municipal de Administração, lotado na Secretaria Municipal 
de Administração, percebendo subsidio do cargo, a partir de 01 de abril de 2020. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 31 de março de 2020.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
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prefeitura Municipal de esperanÇa noVa
Estado do Paraná
DECRETO Nº. 033/2020
Abre crédito especial por excesso de arrecadação no orçamento para 2020, inclusão nas diretrizes orçamentária para 2020 e inclusão no plano plurianual 2018-2021 do município de 
Esperança Nova, Estado do Paraná.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e Especialmente Contidas na Lei nº 981/2019 de 31/03/2020;
DECRETA
Art. 1º - Abrir crédito especial no valor de 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias:
DESPESA
Org. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor
05 001 20.606.1025.2.135 * 816 Manutenção das Atividades de Agricultura 4.4.90.52.00 20.900,00
TOTAL 20.900,00
* 816 – SEAB - Convênio 038/2020 – Carreta Agrícola;
Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito orçamentários de que trata o artigo anterior, serão utilizadas as receitas provenientes ao excesso de arrecadação da fonte vinculada.
RECEITA
Categoria Econômica Fonte Recurso Nomenclatura Valor
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 * 816 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal  20.900,00
TOTAL 20.900,00
* 816 – SEAB - Convênio 038/2020 – Carreta Agrícola;
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Esperança Nova - PR, 03 de Abril de 2020.
VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito

prefeitura Municipal de esperanÇa noVa
Estado do Paraná
DECRETO Nº. 034/2020
Abrir crédito suplementar por anulação de dotação no orçamento para 2020, do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e Especialmente Contidas na Lei nº 982/2019 de 01/04/2020;
DECRETA
Art. 1º - Abrir crédito suplementar no valor de 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias:
DESPESA
Org. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor
03 007 27.812.1012.2.117 * 000 Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer 4.4.90.51.00 51.000,00
TOTAL 51.000,00
* 000 – Recursos Ordinários (livre) Exercício Corrente;
Art. 2º - Para a cobertura dos créditos aberto no artigo anterior, serão cancelados total/parcialmente as seguintes dotação orçamentária vigente.
DESPESA
Org. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor
03 009 15.451.1015.2.122 * 000 Manutenção das Atividades de Obras 4.4.51.00.00 51.000,00
TOTAL 51.000,00
* 000 – Recursos Ordinários (livre) Exercício Corrente;
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Esperança Nova - PR, 03 de abril de 2020.
VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito

prefeitura Municipal de esperanÇa noVa
Estado do Paraná
DECRETO Nº. 035/2020
Abre crédito especial por excesso de arrecadação no orçamento para 2020, inclusão nas diretrizes orçamentária para 2020 e inclusão no plano plurianual 2018-2021 do município de 
Esperança Nova, Estado do Paraná.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e Especialmente Contidas na Lei nº 983/2019 de 01/04/2020;
DECRETA
Art. 1º - Abrir crédito especial no valor de 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias:
DESPESA
Org. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor
03 007 27.812.1012.2.117 * 818 Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer 4.4.90.51.00 350.000,00
05 001 18.542.1026.2.138 * 817 Manutenção das Atividades de Resíduos Sólidos 4.4.51.00.00 300.000,00
TOTAL 650.000,00
* 817 – SEDEST - Convênio 303/2019 – Barracão Industrial;
* 818 – SEDU - Convênio 25/2019 – Meu Campinho.
Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito orçamentários de que trata o artigo anterior, serão utilizadas as receitas provenientes ao excesso de arrecadação da fonte vinculada.
RECEITA
Categoria Econômica Fonte Recurso Nomenclatura Valor
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 * 817 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal  300.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 * 818 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal  350.000,00
TOTAL 650.500,00
* 817 – SEDEST - Convênio 303/2019 – Barracão Industrial;
* 818 – SEDU - Convênio 25/2019 – Meu Campinho.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Esperança Nova - PR, 03 de abril de 2020.
VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito

prefeitura Municipal de esperanÇa noVa
Estado do Paraná
DECTRETO Nº. 036/2020
Abre crédito especial por anulação de dotação no orçamento para 2020, do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e Especialmente Contidas na Lei nº 984/2019 de 01/04/2020;
DECRETA
Art. 1º - Abrir crédito especial no valor de 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias:
DESPESA
Org. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor
05 001 18.542.1026.2.138 * 000 Manutenção das Atividades de Resíduos Sólidos 4.4.51.00.00 5.600,00
TOTAL 5.600,00
* 000 – Recursos Ordinários (livre) Exercício Corrente;
Art. 2º - Para a cobertura dos créditos aberto no artigo anterior, serão cancelados total/parcialmente as seguintes dotação orçamentária vigente.
DESPESA
Org. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor
03 009 15.451.1015.2.122 * 000 Manutenção das Atividades de Obras 4.4.51.00.00 5.600,00
TOTAL 5.600,00
* 000 – Recursos Ordinários (livre) Exercício Corrente;
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Esperança Nova - PR, 03 de abril de 2020.
VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020 
OBJETO: Registro de preço visando futuras e eventuais aquisições de extintores de incêndio, suporte de solo, seta fotoluminescente, 
bem como serviços de recarga, demarcação de solo e teste hidrostático, para atender as necessidades do município de Icaraíma, 
conforme descrições estabelecidas abaixo: 
 

LOTE I - EXTINTORES, SETA FOTOLUMINESCENTE E SUPORTE DE SOLO. 

ITEM  DESCRIÇAO  UNID QTDE TIPO PREÇO 
UNITÁRIO VALOR TOTAL  MARCA  N° 

PREGÃO  

VALIDADE 
REGISTRO DE 

PREÇOS  
 EMPRESA  

1 EXTINTOR AP 10 LTS  UNID 8 COMPRA  R$      123,33   R$            986,64   EXTINORPHI  014/2020  12 MESES   JOSÉ CARLOS TRICHES - ME   

2 EXTINTOR PQS 01 KG ABC - 5 Anos UNID 10 COMPRA  R$         58,33   R$            583,30   EXTINORPHI  014/2020  12 MESES   JOSÉ CARLOS TRICHES - ME   

3 EXTINTOR PQS 04 KG ABC - 5 Anos UNID 8 COMPRA  R$      193,33   R$         1.546,64   EXTINORPHI  014/2020  12 MESES   JOSÉ CARLOS TRICHES - ME   

4 EXTINTOR PQS 04 KG BC  UNID 8 COMPRA  R$      124,00   R$            992,00   EXTINORPHI  014/2020  12 MESES   JOSÉ CARLOS TRICHES - ME   

5 EXTINTOR PQS 06 KG ABC - 5 Anos  UNID 8 COMPRA  R$      216,33   R$         1.730,64   EXTINORPHI  014/2020  12 MESES   JOSÉ CARLOS TRICHES - ME   

6 EXTINTOR PQS 06 KG BC  UNID 8 COMPRA  R$      153,00   R$         1.224,00   EXTINORPHI  014/2020  12 MESES   JOSÉ CARLOS TRICHES - ME   

7 
SETA PQS FOTOLUMINESCENTE - com laudos 
luminescência, flamabilidade, interperes, névoa, 
exigidas conforme a NPT - 020 do corpo de bombeiro.   

UNID 100 COMPRA  R$         21,00   R$         2.100,00   GRAFF ARTS  014/2020  12 MESES   JOSÉ CARLOS TRICHES - ME   

8 
SUPORTE DE SOLO ARAMADO do tipo tripé, 
produzido em vergalhão de aço redondo, e com 
acabamento bicromatizado, sustentação de no mínimo 
12kg. 

UNID 8 COMPRA  R$         31,83   R$            254,64   U.E  014/2020  12 MESES   JOSÉ CARLOS TRICHES - ME   

 VALOR TOTAL: 9.417,86 (nove mil e quatrocentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos)  
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LOTE II - DEMARCAÇÃO DE SOLO, RECARDA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO.  

ITEM  DESCRIÇAO  UNID QTDE TIPO PREÇO 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL  MARCA N° PREGÃO  

VALIDADE 
REGISTRO DE 

PREÇOS  
 EMPRESA  

1 DEMARCAÇÃO DE SOLO  UNID 60 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO   R$   32,67   R$    1.960,20   U.E  014/2020  12 MESES    JOSÉ CARLOS TRICHES - 
ME    

2 EXTINTOR AP 10 LTS UNID 30 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA  R$   41,67   R$    1.250,10   U.E  014/2020  12 MESES    JOSÉ CARLOS TRICHES - 
ME    

3 EXTINTOR CO2 06 KG  UNID 30 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA  R$   94,33   R$    2.829,90   U.E  014/2020  12 MESES    JOSÉ CARLOS TRICHES - 
ME    

4 EXTINTOR PQS 04 KG ABC  UNID 30 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA  R$   71,00   R$    2.130,00   U.E  014/2020  12 MESES    JOSÉ CARLOS TRICHES - 
ME    

5 EXTINTOR PQS 04 KG BC UNID 40 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA  R$   41,33   R$    1.653,20   U.E  014/2020  12 MESES    JOSÉ CARLOS TRICHES - 
ME    

6 EXTINTOR PQS 06 KG ABC  UNID 40 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA  R$   70,00   R$    2.800,00   U.E  014/2020  12 MESES    JOSÉ CARLOS TRICHES - 
ME    

7 EXTINTOR PQS 06 KG BC UNID 30 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA  R$   49,33   R$    1.479,90   U.E  014/2020  12 MESES    JOSÉ CARLOS TRICHES - 
ME    

8 EXTINTOR PQS 08 KG BC UNID 20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA  R$   61,00   R$    1.220,00   U.E  014/2020  12 MESES    JOSÉ CARLOS TRICHES - 
ME    

9 EXTINTOR PQS 12 KG BC UNID 20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA  R$   76,33   R$    1.526,60   U.E  014/2020  12 MESES    JOSÉ CARLOS TRICHES - 
ME    

10 TESTE HIDROSTÁTICO DE 
MANGUEIRA  UNID 10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO   R$   29,67   R$       296,70   U.E  014/2020  12 MESES    JOSÉ CARLOS TRICHES - 

ME    
 VALOR TOTAL: 17.146,60 (dezessete mil e cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos)  

 
 
CONDIÇÕES:  
1. A entrega e a execução deverá ser feita conforme requisição emitida pelo Departamento de Compras, sendo que o pedido será 
feito conforme necessidade, tendo a empresa o prazo de até 03 (três) dias úteis para a execução e entrega do objeto, e  para a 
prestação de serviços de recarga a empresa terá o prazo de 03 (três) dias para retirada dos extintores, devendo a entrega ser 
efetuada no endereço informado no ato da solicitação, sendo ainda que não haverá VALOR MÍNIMO para as solicitações 
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2. Forma de pagamento: O pagamento será efetuado, 30 (trinta) dias a partir da apresentação na Nota Fiscal/Fatura ou documento 
equivalente, com o devido atestado de recebimento do objeto no Departamento de Finanças e mediante apresentação das 
certidões da empresa do INSS e FGTS que provam sua regularidade, a cada pagamento efetuado, seja ele parcelado ou não. 

3. Os produtos/serviços 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 a este processo licitatório integram a presente ata, independentemente de transcrição.  
 
 

 
                 
 

 
 
ESTADO DO PARANÁ 
Processo Administrativo nº 18/2016 – Dispensa de Licitação nº 06/2016. 
Contrato de Fornecimento nº 004/2016. 
Contratante: CIUENP – Consórcio Intermunicipal de Urgência e 
Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, 
CNPJ nº 15.718.459/0001-00, situado na Rua Paulo Pedrosa de Alencar, nº 
4.348, Centro, na cidade de Umuarama/PR. 
Contratada: INVIOLAVEL UMUARAMA LTDA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.040.644/0001-76, 
estabelecida na Avenida Ipiranga, nº 4329 – Zona I - CEP 87.500,000, na 
cidade de Umuarama, Estado do Paraná. 
Objeto: celebração de Novo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços nº 004/2016, celebrado junto à empresa INVIOLAVEL 
UMUARAMA LTDA - ME, pelo período de mais 12 (doze) meses, sem 
entretanto, aumento ou diminuição dos valores contratuais acordados, 
tendo em vista o fato do prazo da contratação realizada, para fins de 
locação, manutenção e monitoramento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
de sistema de segurança comercial, para a Sede Administrativa do 
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do 
Paraná – CIUENP – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, estar se encerrando, 
o que fora feito no Processo Administrativo nº 018/2016, Dispensa de 
Licitação nº 006/2016, e se pretende realizar com a celebração do presente 
Termo Aditivo Contratual.            
Valor total estimado anual: R$ 2.000,04 (dois mil e quatro centavos). 
Umuarama/PR, 02 de Abril de 2020. 
ALMIR DE ALMEIDA 
PRESIDENTE DO CIUENP 

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná 
 

 
                 
 

 
 
ESTADO DO PARANÁ 
Processo Administrativo nº 20/2019 – Pregão Presencial nº 07/2019. 
Contrato de Fornecimento nº 42/2019. 
Contratante: CIUENP – Consórcio Intermunicipal de Urgência e 
Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, 
CNPJ nº 15.718.459/0001-00, situado na Rua Paulo Pedrosa de Alencar, nº 
4.348, Centro, na cidade de Umuarama/PR. 
Contratada: AUTO POSTO CENTER LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.013.473/0001-06, estabelecida na 
Rua Antonio Moulin, nº 777 – Centro - CEP 87.360,000, na cidade de 
Goioerê, Estado do Paraná. 
Objeto: celebração de Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 
42/2019, celebrado junto à empresa AUTO POSTO CENTER LTDA, no 
limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento), sem entretanto, aumento 
ou diminuição dos valores contratuais acordados, tendo em vista o fato 
da quantidade adquirida estar se esgotando, e a total necessidade 
continuidade do fornecimento de combustíveis para a frota do CIUENP, o 
que fora feito no Processo Administrativo nº 20/2019, Pregão Presencial 
nº 07/2019, e se pretende realizar com a celebração do presente Termo 
Aditivo Contratual.  
Valor total do aditivo contratual - R$ 8.765,00 (oito mil, setecentos e 
sessenta e cinco reais).  
Umuarama/PR, 02 de Abril de 2020. 
ALMIR DE ALMEIDA 
PRESIDENTE DO CIUENP 

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná 
 

 
                 
 

 
 
ESTADO DO PARANÁ 
Processo Administrativo nº 20/2019 – Pregão Presencial nº 07/2019. 
Contrato de Fornecimento nº 45/2019. 
Contratante: CIUENP – Consórcio Intermunicipal de Urgência e 
Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, 
CNPJ nº 15.718.459/0001-00, situado na Rua Paulo Pedrosa de Alencar, nº 
4.348, Centro, na cidade de Umuarama/PR. 
Contratada: BONETTI & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 82.576.802/0001-09, estabelecida na Avenida 
Presidente Getulio Vargas, nº 749 – Centro - CEP 87.900-000, na cidade de 
Loanda, Estado do Paraná. 
Objeto: celebração de Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 
45/2019, celebrado junto à empresa BONETTI & CIA LTDA, no limite 
máximo de 25% (vinte e cinco por cento), sem entretanto, aumento ou 
diminuição dos valores contratuais acordados, tendo em vista o fato da 
quantidade adquirida estar se esgotando, e a total necessidade 
continuidade do fornecimento de combustíveis para a frota do CIUENP, o 
que fora feito no Processo Administrativo nº 20/2019, Pregão Presencial 
nº 07/2019, e se pretende realizar com a celebração do presente Termo 
Aditivo Contratual.   
Valor total do aditivo contratual - R$ 15.028,75 (quinze mil, vinte e oito 
reais e setenta e cinco centavos).  
Umuarama/PR, 02 de Abril de 2020. 
ALMIR DE ALMEIDA 
PRESIDENTE DO CIUENP 

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná 
 

prefeitura Municipal de douradina
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 162
 DE 03 DE ABRIL DE 2020
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.
PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e 
considerando a Lei Municipal n°. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o 
pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de 
alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 01 (uma) diária de viagem, no valor de R$- 200,00 (duzentos 
reais), ao Servidor Municipal MARCIO HENRIQUE MORICO, matrícula n° 1707, 
ocupante do cargo de Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da Divisão da UBS 
Jardim do Ivaí, no seguinte dia, local e finalidade:
Data Horário Saída/Chegada Destino Motivo
06/04/2020 05:00/17:00hrs Cascavel-Paraná
    Conduzir pacientes para tratamento de saúde.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de 
deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.
II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 03 de Abril de 2020.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de tapeJara
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0102/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 
PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA (REDE ALTA E BAIXA DE ILUMINAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA.
MODALIDADE: Pregão nº 0010/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: L. BLANCO E BLANCO LTDA - ME.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses
VALOR: 168.130,00 (cento e sessenta e oito mil, cento e trinta reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 03 de abril de 2020
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 097/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO KITS ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DE 1 A 5 ANOS DO ENSINO 
DA REDE MUNICIPAL DE TAPEJARA PARA AS MEDIDAS VOLTADAS  A PREVENÇÃO 
AO CONTÁGIO  E DEMAIS CUIDADOS NECESSÁRIOS EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO 
DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS 
CONFORME DECRETO N° 033/2020 ART. 3° ITEM V, DEVENDO ADQUIRIR EM 
CONDIÇÕES DE URGÊNCIA, SOLICITANDO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: Dispensa nº 010/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: C R V ESTERO E CIA LTDA - ME.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 (dois) meses
VALOR: 22.237,50 (vinte e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 03 de abril de 2020
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

prefeitura Municipal de tapeJara
Estado do Paraná
DECRETO N° 046,  DE 03 DE ABRIL DE 2020.
Dispõe sobre a doação de imóvel de propriedade do Município de Tapejara, Estado 
do Paraná, para fins de moradia própria, conforme a Lei Municipal n° 1.733 de 10 de 
setembro de 2014.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 71 inciso VI da Lei Orgânica do Município, e pela Lei Municipal n° 1.733, de 2014, 
a qual trata dá doação de imóveis de propriedade do Município, para fins de moradia 
própria e demais disposições contidas na referida Lei Municipal.
DECRETA:
Art. 1° Fica doado o seguinte bem:
Lote n° 02, da quadra 132-N, do Loteamento da Cidade de Tapejara, do município 
de Tapejara – PR a pessoa de IZAIAS DE JESUS FERNANDES, inscrito no CPF 
sob n°044.589.759-78, concretizando a regularização fundiária a pessoas carentes 
ao mesmo tempo em que evitam-se gravíssimos problemas sociais consistentes em: 
1) desalojar pessoas que se enquadram como beneficiários de programa social e do 
previsto no inciso I da letra “b” combinado com o previsto na letra “h”, do art. 17 da 
Lei Federal n° 8.666, de 1993; e 2) ter que realocar tais pessoas em outro local que 
ofereça mínimo moradia e condição humana.
Art. 2° O imóvel que trata este decreto destinará a moradia do donatário na forma 
da lei.
Art. 3° A Divisão Municipal de Tributação e Fiscalização adotará os procedimentos 
necessário sobre o lançamento e cobrança do tributo do imóvel doado e descrito 
no art. 1° deste Decreto, nos termos do Código Tributário Municipal e das suas 
alterações posteriores.
Art. 4° As despesas decorrentes de escrituração e registro do imóvel recebido em 
doação neste Decreto correrão à conta do próprio donatário, o qual tem o prazo de 
180 (cento e oitenta) dias para a devida regularização, a contar da data de publicação 
deste, sob pena de prescrição do direito.
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara 03 de abril de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

prefeitura Municipal de tapeJara
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 098/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDAS PEDIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA A CRIANÇAS E IDOSOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS E SEM CONDIÇÕES 
DE ADQUIRIR, QUE SE ENCONTRA EM ACOMPANHAMENTO PELA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA - PARANÁ
MODALIDADE: Pregão nº 007/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
SUPRIMENTOS - EIRELI - ME
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses
VALOR: 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 03 de abril de 2020
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

prefeitura Municipal de tapeJara
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 099/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDAS PEDIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA A CRIANÇAS E IDOSOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA QUE 
NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, 
QUE SE ENCONTRA EM ACOMPANHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE TAPEJARA - PARANÁ
MODALIDADE: Pregão nº 007/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA MARTINS EPP.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses
VALOR: 2.836,00 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 03 de abril de 2020
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0100/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDAS PEDIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA A CRIANÇAS E IDOSOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA QUE 
NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, 
QUE SE ENCONTRA EM ACOMPANHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE TAPEJARA - PARANÁ
MODALIDADE: Pregão nº 007/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICOS HOSP. EIRELI - ME.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses
VALOR: 12.560,00 (doze mil, quinhentos e sessenta reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 03 de abril de 2020
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDAS PEDIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA A CRIANÇAS E IDOSOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA QUE 
NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, 
QUE SE ENCONTRA EM ACOMPANHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE TAPEJARA - PARANÁ
MODALIDADE: Pregão nº 007/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses
VALOR: 13.368,00 (treze mil, trezentos e sessenta e oito reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 03 de abril de 2020
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

prefeitura Municipal de terra roXa
Estado do Paraná
EDITAL N.° 283/2020
EDITAL DE SUSPENSÃO DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL
 N.° 279/2020
O Prefeito do Município de Terra Roxa, no uso de suas atribuições legais, mediante 
as condições estipuladas neste Edital, TORNA PÚBLICO A SUSPENSÃO DO 
CONCURSO PÚBLICO n.° 279/2020, nos seguintes termos:
Art. 1º Considerando cenário epidemiológico do Município e região em relação à 
infecção pelo vírus COVID-19 e por tudo o que consta no DECRETO Nº 3473 de 01 
de abril de 2020, fica decretada a suspensão por prazo indeterminado do Concurso 
Público do Município de Terra Roxa, Edital de Concurso Público nº 279/2020, podendo 
ser reativado mediante avaliação epidemiológica do quadro evolutivo dos riscos da 
doença decorrente do Coronavírus (COVID19) no Município e no Estado do Paraná.
Art. 2º Ficam fazendo parte deste edital todos os artigos dispostos no Decreto 
3.473/2020 e, tão logo seja possível a realização de todas as fases do concurso isto 
será feito por meio de edital próprio e veiculado em todos os meios de comunicação.
Art. 3º Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital 279/2020 que não 
colidam com as aqui dispostas e com o Decreto Municiapl 3.473/2020. 
Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
Terra Roxa/PR, 03 de abril de 2020.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal 

prefeitura Municipal de tuneiras do oeste
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
Republicação por incorreção
CONTRATO ADMINISTRATIVO  Nº 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº 016/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO  Nº 007/2020
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RODOVIA PR-
479, KM 0,6, S/N°, ZONA RURAL, NA CIDADE DE TUNEIRAS DO OESTE PARA 
FUNCIONAMENTO DE EMPRESA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: MANOEL CARLOS MESSIAS
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses (18/03/2020 até 18/03/2021)
VALOR: R$-93.600,00 (NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste/PR, em 03 de abril de 2020.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de tuneiras do oeste
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/MEI
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO ME/EPP/MEI LOCAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, INFANTIS E GERIÁTRICAS, 
PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNEIRAS 
DO OESTE.
TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Unitário (Item).
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 22/04/2020, às 14h00min.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Lei 
Complementar Municipal nº 001/09, Decreto Municipal nº 123/18, Decreto Municipal 
nº 071/17, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 15.608/07.
INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas 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, 02 de abril de 2020.
Juliana C. Santos Tamura Bispo
Pregoeira
Certifico que afixei cópia deste Aviso de Licitação no Mural da Prefeitura Municipal de 
Tuneiras do Oeste, em 02/04/2020.
Juliana C. Santos Tamura Bispo
Pregoeira

prefeitura Municipal de XaMbrÊ
Estado do Paraná
DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2020
Dispõe sobre adoção de medidas necessárias para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de prevenção e controle pelo Novo CoronaVírus (Covid-19) no 
Município de Xambrê/PR e dá outras providências.
PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no 
uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo art. 71, inciso VI, da Lei 
Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da 
República;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que 
promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional;
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 13.331, de 23 de novembro de 2001, que dispõe 
sobre a organização, regulamentação, fiscalização e controle das ações dos serviços 
de saúde no âmbito do Estado do Paraná;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério 
da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério 
da Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus COVID-19 publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, em fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro 
de 2020, de que o surto do novo coronavírus (COVID19) constitui Emergência em 
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de 
março de 2020, como pandemia do COVID19;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4.230, de 16 de março de 2020;
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço 
conjunto na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação 
demanda e o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública.
DECRETA
Art. 1º- prorrogação de prazo do Decreto Municipal nº 015/2020 até o dia 06/04/2020.
Art. 5º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Xambrê – PR, 03 de abril de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de uMuaraMa
Estado do Paraná
DECRETO Nº 081/2020
Autoriza o funcionamento e a abertura ao público, do comércio de chocolates no 
Município de Umuarama desde que observadas as medidas de enfrentamento da 
epidemia de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) que especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere o artigo 91, inciso I, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro 
de 2020, de que o surto do novo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em 
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de 
março de 2020, como pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO, entre outros, o caput e o §7º do artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 
responsável pelo surto de 2019, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 21 de 
março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, e o Decreto 
Federal nº 10.288, de 22 de maço de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara 
Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 
Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o artigo 30, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o artigo 15, incisos XX e XXI, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990;
CONSIDERANDO o artigo 10, inciso XXVII, da Lei Orgânica Municipal e os artigos 
148 e 149 da Lei Municipal nº 439, de 06 de julho de 2017 (Código de Postura), bem 
como a Súmula Vinculante nº 38 do Supremo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço 
conjunto na gestão e adoção das medidas urgentes e necessárias à prevenção da 
doença e diminuição dos riscos e danos à saúde pública;
CONSIDERANDO que as medidas de enfrentamento até então adotadas no Município 
de Umuarama têm auxiliado, em muito, a manter controlada a transmissão do vírus e 
o seu combate, bem como a oferta do tratamento de saúde adequado aos infectados;
CONSIDERANDO que, em 30 de março de 2020, restou constatado pelos órgãos 
de Saúde, o primeiro caso de transmissão comunitária do COVID-19, no Município 
de Umuarama;
CONSIDERANDO que, por outro lado, o restabelecimento do setor produtivo faz-
se necessário no Município de Umuarama, a fim de evitar o colapso econômico e 
consequentemente social e da própria Saúde Pública, aqui tomada de forma ampla;
CONSIDERANDO que o restabelecimento de todas as atividades produtivas, 
industriais e de serviços, de forma não gradativa em nosso Município, gera o 
grande risco de que a contaminação pelo vírus ocorra de maneira desordenada e 
abrupta, ocasionando a impossibilidade de que a rede municipal de Saúde atenda 
adequadamente todos os pacientes que dela necessitem;
CONSIDERANDO o parecer verbal do Centro de Operações de Enfrentamento do 
Novo Coronavírus (COE), constituído pelo Decreto Municipal nº 078, de 31 de março 
de 2020;
CONSIDERANDO que os comércios de chocolate, gênero alimentício e perecível, 
obtêm grande parte de seu rendimento anual na época de Páscoa, que neste ano 
ocorrerá em 12 de abril, bem como que a aquisição dos produtos acontece com 
meses de antecedência, de modo que já foram estocados para a comercialização 
antes da decretação da atual emergência;
D E C R E T A:
Art. 1º Este decreto visa autorizar o funcionamento e a abertura ao público dos 
comércios de chocolate, impondo ao setor restrições para o enfrentamento da 
epidemia de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) no Município de 
Umuarama.
§1º As normas aqui estabelecidas são complementares a todas as demais expedidas 
para o combate e prevenção ao COVID-19.
§2º As regras previstas neste decreto deverão prevalecer em relação às dos Decretos 
Municipais nº 063, 064 e 065, de 19 de março de 2020, do Decreto Municipal nº 066, 
de 20 de março de 2020, do Decreto Municipal nº 069, de 23 de março de 2020, e 
do Decreto Municipal nº 073, de 28 de março de 2020, no que com estas conflitarem.
Art. 2º Fica autorizado o funcionamento e a abertura ao público, a partir do dia 04 
de abril de 2020, dos comércios de chocolate desde que observem, por tempo 
indeterminado, os procedimentos especificados a seguir, por serem medidas 
sanitárias de controle, prevenção, diminuição e combate da contaminação humana 
pelo COVID-19, sem prejuízo das já preconizadas pelos órgãos estaduais e federais 
de Saúde, bem como pela Organização Mundial de Saúde:
I - incentivar e facilitar aos usuários a venda por meio eletrônico, por telefone e o 
atendimento delivery e drive thru;
II - incentivar e facilitar o conhecimento dos produtos disponíveis ao consumidor antes 
que ele adentre no estabelecimento, de modo a diminuir a permanência do cliente 
em seu interior;
III - controlar, por força própria, o acesso das pessoas ao interior do seu 
estabelecimento, respeitando o máximo de 4 (quatro) pessoas por cada 100 (cem) 
metros quadrados de seu espaço disponível para compras (nas lojas com mais de 100 
metros quadrados) ou o máximo de uma pessoa por vez dentro do estabelecimento 
(nas lojas com até 100 metros quadrados);
IV - permitir que cada consumidor permaneça por no máximo 30 (trinta) minutos no 
estabelecimento, em cada acesso que lhe for deferido;
V - organizar eventual fila que se forme no exterior do estabelecimento durante o 
período em que se aguarda para nele adentrar, orientando os usuários a manterem 
distância mínima de 2 (dois) metros entre si, mediante sinalização visual no chão 
inclusive;
VI - disponibilizar aos usuários, na entrada do estabelecimento e nos caixas, álcool 
70%, álcool gel ou similar, orientando-os a fazerem a higienização das mãos antes 
de adentrarem ao estabelecimento, bem como antes e após o empacotamento e o 
pagamento dos produtos;
VII - disponibilizar aos funcionários do estabelecimento, álcool 70%, álcool gel ou 
similar, exigindo-lhes a utilização do produto para a higienização das mãos com 
frequência e obrigatoriamente antes de cada atendimento, entre outros equipamentos 
de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;
VIII - suspender o serviço de empacotamento, orientando o usuário a desenvolvê-lo 
por si só, sem a ajuda do servidor no caixa, com a disponibilização das sacolas e 
pacotes diretamente ao usuário;
IX - não executar ou divulgar promoções que gerem o aumento exagerado da busca 
do estabelecimento pelos usuários num mesmo período de tempo;
X - exigir, na medida do possível, que apenas uma pessoa da família do usuário 
adentre ao estabelecimento para as compras, bem como que crianças não tenham 
acesso ao seu interior;
XI - propiciar o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre seus servidores, se 
possível, inclusive por meio de rodízio a fim de diminuir o número deles num mesmo 
horário ou, se não possível, propiciar-lhes e exigir-lhes o uso de máscaras e outros 
equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão;
XII - exigir que os funcionários dos caixas higienizem, com frequência, os 
equipamentos e objetos por eles usados durante os seus trabalhos, em especial 
as bancadas de empacotamento dos produtos e as máquinas para pagamento com 
cartão;
XIII - evitar que o funcionário que esteja no caixa exerça outras atividades dentro 
do estabelecimento, especialmente as que envolvem a manipulação dos produtos;
XIV - higienizar os carrinhos de transporte de mercadorias com frequência, 
especialmente os seus puxadores e outros locais comumente manuseados pelos 
consumidores;
XV - não utilizar de mão-de-obra de pessoas que pertençam ao grupo de risco de 
morte pelo COVID-19, assim entendidas as que possuem mais de 60 (sessenta) anos, 
lactantes, gestantes ou que sejam portadores de outras doenças, especialmente de 
diabete, de hipertensão, de doença pulmonar e de doença cardíaca;
XVI - disponibilizar locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam 
que os trabalhadores façam a higienização frequente e adequada à prevenção ao 
contágio e combate ao vírus;
XVII - conscientizar seus colaboradores e funcionários sobre as condutas de 
prevenção ao contágio e combate ao vírus no ambiente de trabalho, público e 
doméstico, bem como da necessidade de que se afastem das pessoas do grupo de 
risco de morte (inciso XV);
XVIII - regular o uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em 
que os trabalhadores possam se aglomerar, de modo a manter neles, se possível, o  
a quantidade máxima de pessoas e o espaçamento previstos nos incisos III e V deste 
artigo e, em não sendo possível, orientar que utilizem máscaras de proteção e outros 
equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;
XIX - exigir aos funcionários que adotem as medidas de higiene e outras de prevenção 
à contaminação e transmissão do COVID-19;
XX - manter os ambientes ventilados e, em caso em que isso não seja possível, manter 
os aparelhos de ar condicionado limpos e não utilizar seu modo de recirculação de ar;
XXI - manter higienizados os locais de uso comum, especialmente os banheiros, 
equipando-os com sabão e lixeiras cujo uso dispense o toque com as mãos;
XXII - evitar e exigir que os funcionários evitem o contato corporal entre eles e para 
com os clientes, como o aperto de mão, o beijo, o abraço;
XXIII - organizar e diluir o fluxo de pessoas na entrada e saída do comércio, de 
maneira a evitar o contato físico e a proximidade entre os que por ali passarem;
XXIV - preferir a compra via internet, telefone, delivery ou por qualquer outro meio não 
presencial, dos itens a serem vendidos aos consumidores;
XXV - proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem 
como qualquer outro utensílio de uso pessoal;
XXVI - priorizar medidas para distribuir a atuação da força de trabalho ao longo do dia 
no estabelecimento, evitando a concentração de pessoas num único período;
XXVII - desinfetar as superfícies das mesas após cada refeição;
XXVIII - orientar os funcionários quanto às medidas a serem adotas durante o uso do 
transporte público, para a prevenção do contágio e transmissão do vírus;
XXIX - adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato dos 
trabalhadores entre eles e com eventual público externo;
XXX - determinar a utilização individual dos elevadores, quando houver;
XXXI - determinar imediatamente ao funcionário com sintomas da doença, como 
tosse e febre, que procure uma Unidade Básica de Saúde, orientando-o a se isolar 
das demais pessoas, principalmente das que pertençam ao grupo de risco de morte 
citado no inciso XV deste artigo;
XXXII - adotar qualquer outra medida que se mostre necessária e possível no caso 
para a prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19.
Art. 3º Durante os dias 04 de abril de 2020 a 12 de abril de 2020, fica facultada aos 
comércios de chocolate, sua abertura e funcionamento de segunda a sábado, das 8 
(oito) horas às 22 (vinte e duas) horas e, nos  domingos e feriados, das 8 (oito) horas 
às 20 (vinte) horas.
Parágrafo único. Após o período mencionado no caput deste artigo, tais comércios 
deverão voltar a observar o horário de funcionamento para eles especificado para no 
Decreto Municipal nº 201, de 27 de agosto de 2018.
Art. 4º Os comércios que, além de chocolates, forneçam itens não essenciais ao 
consumidor, somente poderão abrir ao público e funcionar para a venda daqueles, 
devendo restringir a ocupação do espaço físico da loja à respectiva seção.
Art. 5º. O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente decreto, será 
considerado como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator ao pagamento 
de multa no valor entre R$300,00 (trezentos reais) a R$5.000,00 (cinco mil reais), que 
poderá ser aplicada cumulativamente com a cassação da licença de funcionamento e 
o fechamento compulsório e imediato do estabelecimento.
Parágrafo único. As penalidades referidas no caput deste artigo não afastam a 
aplicação de outras previstas nas demais legislações, inclusive as previstas na 
Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020, do Governo Federal, da Lei 
Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 e do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de 
dezembro de 1940 (Código Penal).
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 3 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 
OBJETO: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais de consumo geral, tais como produtos de limpeza, higiene, 
gêneros alimentícios, dentre outros para atendimento das diversas secretarias do município de Icaraíma, conforme detalhamento e condições 
estabelecidas abaixo: 
 
 

 
Ordem  Item           Marca/Especificação   Unidade  Quantidade Vlr Unitário Vlr. Total 

1  ABACAXI, nacional de 1ª qualidade, apresentando boa aparência.  
Apresentando grau de maturação. 

AMOREZI KG 160,00 3,250 520,00 

3  ABSORVENTE INTIMO, com abas, com gel para melhor absorção do fluxo, 
sistema de dupla camada. 

INTIMUS TRIPLA 
PROTEÇAO 

PAC 100,00 6,180 618,00 

4  ACHOCOLATADO EM PÓ instantâneo - Embalagem de no minimo 400 g, a 
base de açúcar, cacau em pó, soro de leite em pó, maltodestrina, 
estabilizante lecitina de soja, aroma de baunilha, vitaminas e sal.  

ZAELI PAC 600,00 4,980 2.988,00 

5  AÇUCAR CRISTAL de cana-de-açúcar, na cor branca, de primeira 
qualidade, contendo 5 kg. 

DOCESUCAR PAC 600,00 9,930 5.958,00 

8  Água mineral, sem gás - garrafa com 510 ml. GOLD SCRIN UNI 100,00 1,540 154,00 
9  ÁGUA SANITÁRIA - Galão de 02 lts, com ação alvejante, desinfetante, 

bactericida, com cloro ativo. 
GIRANDO SOL UNI 1.100,00 5,590 6.149,00 

11  ÁLCOOL Etílico 46,2º INPM, hidratado, uso doméstico, produto inflamável. 
Embalagem reciclável. 

ARAUCARIA LIT 450,00 5,290 2.380,50 

13  ALFACE, de primeira qualidade, não amarelada, apresentando boa 
aparência. 

AMOREZI UNI 50,00 3,820 191,00 

14  ALHO, de 1ª qualidade, apresentando excelente aparência. Embalagem de 
saco plástico transparente. 

AMOREZI KG 50,00 24,720 1.236,00 

15  AMACIANTE de roupas, perfumado. Composição: ativo coadjuvantes, 
emulsão de silicone, diluente. 

SOFT PLUS UNI 350,00 9,450 3.307,50 

16  AMENDOIM - pcte 500 gramas, descascado, selecionado, classe miudo, 
tipo 1, produto natural. 

DUAS MARIAS PAC 150,00 5,640 846,00 

17  AMIDO, de milho. Embalagem com 500 g, de primeira qualidade com dados 
de identificação do produto, 

ZAELI PAC 50,00 4,370 218,50 

22  ARROZ, classe longo, fino tipo 1, contendo 5 kg. Embalagem com dados 
identificação do produto. 

BOM PREÇO PAC 250,00 15,720 3.930,00 

Fornecedor  E. AMOREZI SUPERMERCADO EIRELI 
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24  AZEITONA VERDE EM CONSERVA. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Vidro de 500 gr. 

ZAELI PAC 40,00 13,990 559,60 

28  BACON - Embalagem com dados identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade com validade de no 
mínimo 06 meses. 

FRIELLA KG 60,00 29,200 1.752,00 

29  BALA - pct com no minímo 200 gr, sabores variados SIMONETTO PAC 150,00 3,070 460,50 
30  BALÃO LISO EM BORRACHA - tamanho 7 - Embalagem c/ 50 unidades ALEGRIA E FESTA PAC 100,00 8,850 885,00 
33  BANANA, Nanica de primeira in-natura, Embaladas em sacos plásticos 

transparentes. 
AMOREZI KG 250,00 3,950 987,50 

35  BATATA, tamanho grande, de 1ª qualidade, apresentando excelente 
aparência. Embaladas em sacos plásticos. 

AMOREZI KG 300,00 4,420 1.326,00 

36  BETERRABA, tamanho grande, nacional de 1ª qualidade, apresentando 
excelente aparência.  

AMOREZI KG 40,00 3,600 144,00 

37  BICO P/ MAMADEIRA em silicone. BENJAMIM UNI 15,00 10,790 161,85 
38  BISCOITO, tipo cream cracker, contendo 370 g, de primeira qualidade. 

Embalagem dupla. 
NINFA PAC 800,00 4,650 3.720,00 

39  BISCOITO, tipo Maizena, de primeira qualidade. Embalagem dupla, 
contendo no mínimo 370 g. 

NINFA PAC 1.000,00 4,650 4.650,00 

40  BOTIJÃO P/ GÁS - vazio confeccionado em metal, resistente a impacto e 
com capacidade de 13 kg, para acondicionamento de gás de cozinha 
(GLP).13 kg. 

LIQUIGAS UNI 8,00 143,320 1.146,56 

43  CAFÉ, torrado e moído - Extra Forte. Embalagem de no mínimo 500 
gramas, de primeira qualidade. 

DUAS MARIAS PAC 1.500,00 9,240 13.860,00 

44  BOMBOM DE CHOCOLATE - sortidos, caixa c/ no minímo 300g. GAROTO PAC 50,00 11,200 560,00 
47  CHA - embalagem contendo 10 saquinhos com peso liquido de 10 g cada, 

diversos sabores. 
DR. OETKER CAI 20,00 4,940 98,80 

48  CALDO, para culinária de carne, contendo no mínimo 06 unidades, de 
primeira qualidade.  

MAGGI UNI 100,00 1,640 164,00 

49  CALDO, para culinária de galinha, contendo no mínimo 06 unidades, de 
primeira qualidade.  

MAGGI UNI 100,00 1,640 164,00 

51  CANECA de alumínio - 160 ml NICOPAN UNI 250,00 7,340 1.835,00 
54  CANJICA, de milho branca tipo 1, contendo 80% de grãos inteiros, 

preparados com matérias primas sãs. 
ZAELI PAC 25,00 2,820 70,50 

55  CANJIQUINHA de milho preparada com matéria primas limpas, isentas de 
matérias terrosas, parasitas. 

DUAS MARIAS PAC 25,00 2,920 73,00 

56  GÁS - Botijão 13kg LIQUIGAS UNI 320,00 82,290 26.332,80 
57  CARNE BOVINA de bisteca de 1º com filé, resfriada ou congelada. Aspecto 

próprio, não amolecido. 
JR BOVINOS KG 250,00 27,790 6.947,50 

58  CARNE, bovina, de charque, de primeira qualidade. Embalagem em filme 
PVC transparente ou saco plástico. 

JR BOVINOS KG 60,00 30,260 1.815,60 

59  CARNE BOVINA COSTELA COM OSSO, resfriada ou congelada com JR BOVINOS KG 150,00 18,900 2.835,00 
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registro no SIF. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria 
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio. 

60  CARNE bovina moída magra de 1ª , resfriada ou congelada. Aspecto 
próprio, não amolecido e nem pegajoso. 

JR BOVINOS KG 250,00 22,610 5.652,50 

61  CARNE bovina resfriada ou congelada tipo músculo, sem osso,  excelente 
qualidade. 

JR BOVINOS KG 350,00 21,500 7.525,00 

62  CARNE bovina de 1º resfriada ou congelada tipo bife, sem osso, execelente 
qualidade. 

JR BOVINOS KG 280,00 27,800 7.784,00 

63  CARNE SUINA TIPO PALETA, congelada com osso. AMOREZI KG 120,00 14,100 1.692,00 
64  CEBOLA, tamanho grande, nacional de 1ª qualidade, apresentando 

excelente aparência.  
AMOREZI KG 200,00 2,820 564,00 

65  CENOURA, nacional de 1ª qualidade, contendo os talos e   apresentando 
excelente aparência. 

AMOREZI KG 150,00 3,340 501,00 

66  CERA EM PASTA com silicone, produto inflamavel, composição: parafina, 
mamona hidrogenada. 

CANARIO LAT 20,00 12,870 257,40 

72  CHA-MATE, tostado para infusão, em caixa de no mínimo 250g. 
Embalagem com dados identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade, e de acordo com a Resolução 12/78. 

CHA CHA CAI 300,00 6,720 2.016,00 

74  CHINELO DE BORRACHA tipo havaianas diversos tamanhos HAVAIANAS PAR 10,00 19,490 194,90 
75  Chupeta plástica, com ventilação, bico de silicone. BENJAMIM UNI 20,00 11,200 224,00 
77  Coador de Café de Pano Flanelado Branco 12cm. ERCA UNI 20,00 6,070 121,40 
78  COCO Ralado - pcte 100gramas. Não acrescido de açúcar. Polpa de coco 

parcialmente desengordurada. 
BEIJA FLOR PAC 250,00 3,730 932,50 

81  COLORAU, empacotado em embalagem de 500gr, de primeira qualidade. 
Embalagem com dados de identificação. 

ZAELI PAC 50,00 5,590 279,50 

83  CONDICIONADOR , para uso externo, com instruções de uso, prazo de 
validade, data de fabricação e marca. 

SEDA UNI 80,00 14,240 1.139,20 

84  CONDICIONADOR Infantil 350 ml, Composição: água cetearyl alcohol, 
cetrimonium chloride, mineral oil, 

TRA LALA UNI 200,00 16,740 3.348,00 

86  COPO DESCARTÁVEL  - 180ml de plástico, atendendo as normas da 
ABNT, Composição: poliestireno atóxico. 

COPOSUL PAC 4.000,00 3,370 13.480,00 

88  CORDA DE VARAL de polietileno 10 mts. ESFREBOM UNI 15,00 5,140 77,10 
89  COUVE de primeira qualidade, não amarelada, apresentando boa 

aparência. Apresentando grau de maturação. 
AMOREZI PAC 20,00 3,600 72,00 

90  CREME DE LEITE, tradicional, de primeira qualidade. Embalagem com no 
mínimo 200gr. 

LIDER UNI 200,00 4,090 818,00 

92  CREME PARA PENTEAR Aqua, Centrimonium Cloride, Cetearyl Alcohol, 
Glyceril Stearate, Amodimethicone. 

SEDA UNI 120,00 13,090 1.570,80 

94  DESINFETANTE -  com ação bactericida, de uso geral, composição: cloreto 
de didecil dimetil amônio. 

CLEAN PLUS UNI 1.300,00 5,020 6.526,00 

95  DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE tipo rolon 50 ml. rexona UNI 40,00 9,490 379,60 
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96  DESODORIZANTE DE AMBIENTE 360 ml diversas fragância. AIR SOFT UNI 40,00 8,590 343,60 
97  DETERGENTE neutro, concentrado -   Conteúdo 5 lts - s/ dosador SOUBER UNI 30,00 16,090 482,70 
98  DETERGENTE neutro, concentrado - lava-louças, embalagem reciclável, 

testado dermatologicamente. 
FACILLE UNI 1.800,00 1,930 3.474,00 

99  Dispenser de Papel Toalha /Altura: 30,00 Centímetros /Largura: 23,00 
Centímetros . 

NIQUEPLAST UNI 20,00 23,830 476,60 

100  Dispenser para álcool em gel,  fixação em parede, confeccionado em 
material plástico de alta resistência. 

TRILHA UNI 20,00 32,790 655,80 

101  Dispensador completo plástico Para sabonete líquido, em plástico, baixa 
Densidade / Alta Resistência. 

TRILHA UNI 20,00 26,100 522,00 

102  DOCE DE LEITE PASTOSO pote contendo rotulo, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante. 

FRIMESA UNI 30,00 6,540 196,20 

104  ERVILHA EM CONSERVA - lata c/ peso líquido 300 gramas, drenado 200 
gramas, ingredientes, ervilha, água, açucar e sal. Com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. 

CIAFRIOS UNI 40,00 2,640 105,60 

107  ESCOVA DE CABELO, cerdas de nylon com partas protetoras, aberturas 
que facilitam a passafem de ar.  

ISACARE UNI 5,00 23,400 117,00 

108  ESCOVA DENTAL densidade macia e média, com cerdas duraveis e cabo 
longo, apravada pela ABO. 

ACQUA UNI 30,00 8,450 253,50 

110  ESCOVA SANITÁRIA, com suporte. SUPRA UNI 30,00 11,750 352,50 
111  ESPONJA DE LÃ DE AÇO - ideal para louças e panela de alumínio. 

Composição: aço carbono. 
MAGIC BRILHO PAC 500,00 1,640 820,00 

112  ESPONJA dupla face 110x75x20 mm, multi-uso, para uso em geral. 
Composição: espuma de poliuretano. 

FACILLE UNI 900,00 0,750 675,00 

114  EXTRATO, de tomate, concentrado, de primeira qualidade, contendo 
tomate, açúcar e sal. 

QUERO UNI 250,00 3,660 915,00 

115  FACA de cozinha IASY UNI 10,00 20,960 209,60 
117  FARINHA DE MANDIOCA BIJÚ DEUSA KG 40,00 5,470 218,80 
118  FARINHA, de mandioca grupo seca, subgrupo fina, tipo 1, contendo 1 kg, de 

primeira qualidade.  
PINDUCA KG 80,00 3,820 305,60 

119  FARINHA de trigo, embalagem de 5kg, tipo 1, tradicional, enriquecida com 
ferro e acido folico.  

COAMO PAC 100,00 13,080 1.308,00 

120  FEIJÃO, carioquinha, tipo 1, grupo 1, classe cores, de primeira qualidade. 
Embalagem contendo 01 kg, 

BUOGO KG 400,00 5,740 2.296,00 

122  FERMENTO químico, em pó, de 1ª qualidade, acondicionada em 
embalagem original de fabrica com 250g. 

ROYAL UNI 150,00 7,380 1.107,00 

124  FIO DENTAL 50 mts ACQUA UNI 30,00 5,990 179,70 
125  FLANELA ESPECIAL P/ LIMPEZA ITATEX UNI 40,00 2,490 99,60 
126  FORMA DE VIDRO OVAL 35cm x 24,1cm x 6,5 cm MARINEX UNI 10,00 44,700 447,00 
127  FORMA DE VIDRO RETANGULAR 40,4cm x 24,9cm x 7cm MARINEX UNI 10,00 52,200 522,00 
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128  FORMA para gelo, de plástico. SANREMO UNI 10,00 9,400 94,00 
129  FÓSFORO super lixa, de madeira, produto não perecível, composição: 

fósforo, clorato de potássio . 
PARANA PAC 200,00 2,700 540,00 

130  Fralda Descartável com tripla Proteção Infantil – Tamanho “G”: Descrição: 
com barreira antivazamento. 

MILI PAC 100,00 31,890 3.189,00 

131  Fralda Descartável com tripla Proteção Infantil – Tamanho “GG”:Pcte c/ 24.  MILI PAC 100,00 31,900 3.190,00 
132  Fralda Descartável com tripla Proteção Infantil – Tamanho “M”: Pcte c/ 32.  MILI PAC 100,00 31,900 3.190,00 
134  FRANGO - COXA E SOBRECOXA -  Congelado com adição de água de no 

máximo de 6%. Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria 
sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio. 

SOMAVE KG 350,00 8,600 3.010,00 

135  FUBA, de milho enriquecido com ferro e acído fólico. Embalagem com no 
mínimo 500 g. 

ZAELI PAC 70,00 2,770 193,90 

136  GARFO de mesa, em aço inox, cabo de polipropileno. YASY UNI 150,00 4,870 730,50 
137  GARRAFA TERMICA  c/ toneira - capacidade para 6 litros SOPRANO UNI 10,00 144,900 1.449,00 
138  GARRAFA TERMICA  de mesa  p/ Café, material plástico, capacidade para  

500 ml. 
ALADIN UNI 10,00 28,900 289,00 

140  GELATINA, em pó, sabores diversos, de primeira qualidade, acondicionada 
em embalagem de papel. 

DR OETKER UNI 150,00 1,220 183,00 

141  GELO - Em cubos, com embalagem plástica transparente, contendo no 
mímino 4 kg. 

AMOREZI PAC 30,00 19,490 584,70 

142  GELO - Em barra, com embalagem plástica transparente, contendo no 
mínimo 10 kg. 

AMOREZI PAC 30,00 26,450 793,50 

143  GUARDANAPO DE PAPEL - folha branca, medindo20x22cm, pacote com 
50 unidades, folha simples. 

MILI PAC 500,00 0,840 420,00 

144  INSETICIDA  eficaz contra: mosca, mosquito, e barata; com trava de 
segurança especial para crianças. 

MAT INSET UNI 50,00 10,850 542,50 

145  IOGURTE com polpa de frutas 540 gr embalagem com 6 unidades. UNIBABY PAC 80,00 3,310 264,80 
146  ISOTÔNICO: bebiba contendo SÓDIO, CARBOIDRATOS e POTÁSSIO, 

sabores variados. Embalagem com no mínimo 500 ml. 
GATORADE UNI 50,00 4,250 212,50 

148  Kit Válvula Panela de Pressão - Válvula de alta segurança - contem 01 
Borracha Original 4,5 Litros / 

FASCIL KIT 20,00 18,460 369,20 

149  LARANJA PERA, de 1ª qualidade.  Embaladas em sacos plásticos 
transparentes. 

AMOREZI KG 30,00 2,650 79,50 

150  LEITE CONDENSADO, de primeira qualidade. Embalagem com no mínimo 
395 gr, com dados de identificação. 

PIRACANJUBA UNI 200,00 4,320 864,00 

151  LEITE EM PÓ INTEGRAL obtido por desidratação do leite de vaca integral e 
apto para a alimentação . 

AURORA PAC 25,00 12,190 304,75 

152  LEITE, longa vida, de primeira qualidade. Embalagem com dados de 
identificação do produto. 

LIDER LIT 1.000,00 3,220 3.220,00 

154  LINGUIÇA TIPO CALABRESA - com registro no SIF. Com aspecto 
característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor 
e sabor próprio. 

FRIELLA KG 70,00 19,230 1.346,10 
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155  LINGÜIÇA MISTA TIPO TOSCANA - com registro no SIF. Com aspecto 
característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor 
e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. 

MIMOSA KG 250,00 15,800 3.950,00 

159  MAÇÃ - Tipo Gala ou Fuji.  Embaladas em sacos plásticos transparentes. 
Apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. 

AMOREZI KG 150,00 8,020 1.203,00 

160  MACARRÃO  tipo lasanha, de primeira qualidade, tempo de cozimento de 7 
a 10 minutos. 

RENATA KG 40,00 5,470 218,80 

161  MACARRAO TIPO ESPAGUETE - massa  com ovos, empacotado em 
embalagem de 1 kg, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso. 

NINFA KG 200,00 6,070 1.214,00 

162  MAIONESE, tradicional, contendo 500 g, de primeira qualidade. Embalagem 
com dados de identificação do fabricante. 

SUAVIT UNI 100,00 5,790 579,00 

163  MAMADEIRA plástica, 240 ml, bico de silicone. KUKA UNI 20,00 23,200 464,00 
164  MARGARINA vegetal, cremosa, com sal, 65%de lípidios. Embalagem 

original de fábrica: pote com 500 g, 
COAMO UNI 800,00 4,880 3.904,00 

166  MILHO VERDE EM CONSERVA - lata peso líquido 300 gramas, peso 
drenado 200 gramas, ingredientes: milho verde e salmoura (água e sal). 
Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante. 

QUERO UNI 350,00 2,740 959,00 

167  MISTURA P/ BOLO cx. com 450 gr sabores variados ZAELI PAC 100,00 3,470 347,00 
168  OLEO de soja, tipo 1, de origem vegeta,l refinado, de primeira qualidade. COAMO UNI 350,00 4,590 1.606,50 
169  OREGANO - pcte com no mínimo 10 gr ZAELI PAC 10,00 3,250 32,50 
170  OVOS DE GALINHA - de granja tipo médio branco ou vermelho classe A. 

Apresentando boa aparência e com embalagem adequada para o transporte 
e armazenamento do produto. 

GRANJA MARINHO DUZ 250,00 5,490 1.372,50 

173  PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL (ou carbono) 10cm2, feito de matéria prima 
de primeira qualidade. 

AÇO BRILHO UNI 20,00 2,990 59,80 

174  PALITO DE DENTES em madeira, caixa com 100 unidades. NATURAL CAI 15,00 0,970 14,55 
176  PANO DE CHÃO em algodão cru 60x82 cm, alta absorção, 100% algodão, 

multiuso. 
APUCARANA UNI 300,00 6,990 2.097,00 

177  PANO DE PRATO - 100% algodão medindo pelo menos 45x70cm, cor 
branca. 

RZIN UNI 300,00 6,380 1.914,00 

178  PÃO P/ CACHORRO QUENTE AMOREZI KG 200,00 12,700 2.540,00 
179  PAPEL HIGIÊNICO - folha simples picotado e grofado, produto não 

perecível.  
MAGIC LIMP PAC 250,00 37,990 9.497,50 

180  PAPEL HIGIÊNICO, folha simples, contendo 4 rolos de 30 metros cada. PALOMA PAC 2.000,00 3,690 7.380,00 
181  PAPEL TOALHA, interfolha, branco, 100%  celulose virgem, super 

resistente, rápida absorção, primeira qualidade, pacote contendo 2000 fls. 
MAGIC LIMP PAC 600,00 31,870 19.122,00 

182  PENEIRA plástica com cabo, tela fina, com aproximadamente 20 cm de 
diâmetro. 

TRITEK UNI 5,00 7,400 37,00 

183  PENTE FINO para cabelo - em material plástico FASCIL UNI 5,00 1,990 9,95 
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184  PENTE PARA CABELO, em material plástico, 25cm CORPUS UNI 5,00 6,200 31,00 
185  PIGMENTO CORANTE, tipo bisnaga, várias cores, com grande poder de 

tingimento e resistência . 
XADREZ UNI 100,00 3,620 362,00 

186  PIMENTA do reino moida/grãos pcte 30 gramas, produto natural. 
Embalagem com dados de identificação do fabricante. 

ZAELI PAC 18,00 3,900 70,20 

187  PIMENTÃO - , grande de 1ª qualidade, apresentando boa aparência. 
Embaladas em sacos plásticos. 

AMOREZI KG 80,00 4,980 398,40 

188  PIRULITO pct 200 gr diversos sabores SIMONETTO PAC 200,00 4,940 988,00 
189  POLVILHO de mandioca; tipo azedo,  tipo 1, pacote de 500 gramas. 

Embalagem plastica, feito de fécula de mandioca. 
ZAELI PAC 20,00 4,450 89,00 

190  POLVILHO de mandioca; tipo doce,  tipo 1, pcte 500 gramas. Embalagem 
plastica, feito de fécula de mandioca. 

ZAELI PAC 20,00 4,770 95,40 

193  PRENDEDOR DE ROUPA - em madeira. Eembalagem com 12 unid. GINA PAC 40,00 1,580 63,20 
194  PRESUNTO COZIDO, fatiado (fatias finas), ingredientes: pernil suíno, 

salmoura, proteína desolada. 
PEPERI KG 150,00 27,900 4.185,00 

195  QUEIJO mussarela, fatiado, ingredientes: Leite pasteurizado, sal, coalho, 
acidulante, acido latico  

PREMIATTA KG 150,00 27,190 4.078,50 

196  QUEIJO PARMESÃO RALADO pct 50 gr CRIOULO PAC 30,00 3,800 114,00 
197  QUEROSENE, embalagem com no mínimo 900 ml GUANABARA UNI 15,00 12,490 187,35 
200  REFRIGERANTE EM LATA, embalagem com 350ml no mínimo, diversos 

sabores: cola, guaraná e laranja. 
COCA COLA UNI 100,00 2,990 299,00 

201  REFRIGERANTE de 2 litros, contendo água gaseificada, açúcar, extrato de 
noz de cola, cafeína, acidulante. 

CONTI UNI 400,00 7,090 2.836,00 

202  REFRIGERANTE de 2 litros, contendo água gaseificada, açúcar, semente 
de guarána, 0,025%, acidulante. 

CONTI UNI 400,00 6,280 2.512,00 

203  REFRIGERANTE de 2 litros, contendo água gaseificada, açúcar, suco 
natural de limão 2,5%, acidulante. 

CONTI UNI 400,00 5,580 2.232,00 

204  REPELENTE DE INSETOS EM CREME 100 ML REPELEX UNI 10,00 14,450 144,50 
205  REPOLHO, de 1ª qualidade, apresentando boa aparência.  AMOREZI KG 200,00 3,210 642,00 
209  RODO de borracha com base em alúminio, com cabo, medindo no mínimo 

45 cm. 
RODO 2000 UNI 60,00 31,970 1.918,20 

210  SABÃO EM PEDRA, c/ glicerina  para lavagem de louças, roupas e talheres. 
Composição: sabão de ácidos. 

ALPES PAC 350,00 6,590 2.306,50 

211  SABÃO EM PÓ - Embalagem c/ 800 no mínimo. Composição: Tesoativo 
aniônico, alcalinizante, sequestrante, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, 
corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água. 

BRILHANTE UNI 1.000,00 6,370 6.370,00 

215  SACO PARA LIXO, capacidade 20 Litros, com 100 unidades o pacote, 
seguindo as normas da ABNT. Medidas 

PLATPEROLA PAC 350,00 8,890 3.111,50 

217  Saco Plastico para lixo - composição: polietileno, uso exclusivo para lixo, 
resitente, preto, 8 micras. 

PLAST PEROLA PAC 150,00 21,590 3.238,50 

218  SACO PLÁSTICO, para freezer,  capacidade de 3 KG. MEGA MIL PAC 20,00 6,470 129,40 
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219  SACO PLÁSTICO, para freezer) capacidade de 5 KG. MEGA MIL PAC 80,00 8,030 642,40 
220  SACO PLÁSTICO, para freezer) capacidade de 7 KG. MEGA MIL PAC 20,00 10,190 203,80 
221  SACOLA PLASTICA 30 x 40 branca pct com 1.000 unid AMOREZI PAC 10,00 62,700 627,00 
222  SAL, refinado, iodado, de primeira qualidade, embalagem contendo 1 kg, 

para consumo domestico. 
ZAELI KG 100,00 1,680 168,00 

223  SALSICHA TIPO HOT DOG - com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou 
esverdeadas, odor e sabor próprio. 

FRIMESA KG 350,00 7,400 2.590,00 

224  SARDINHA EM CONSERVA - Peso liquido 250 gramas, drenado 165, 
ingredientes: sardinha, agua de constituição (ao proprio suco), óleo 
comestível ou molho de tomate e sal. 

COQUEIRO LAT 180,00 8,000 1.440,00 

225  SHAMPOO INFANTIL - com no mínimo 325 ml. Composição: água, Lauret 
sulfato de sódio, Lauret sulfoccinato disódico, Cocamidopropil betaína, DEA 
cocamida, Dioleato de PE-120 Metilglucosa. 

TRA LA LA UNI 80,00 10,950 876,00 

226  SHAMPOO para uso externo, para todos tipos de cabelo, produto não 
perecível. 

SEDA UNI 80,00 12,990 1.039,20 

227  SODA CAUSTICA EM ESCAMA BEL KG 10,00 19,490 194,90 
228  SORVETE DE MASSA - pote C/ 2 litros - contendo rótulo, com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade . 
DEMASSAS LAT 30,00 20,990 629,70 

229  SORVETE TIPO PICOLÉ vários sabores, com rotulo de identificação do 
produto e do fabricante. 

DEMASSAS UNI 1.000,00 2,020 2.020,00 

231  SUCO A BASE DE SOJA PURITY LIT 150,00 6,940 1.041,00 
232  SUPORTE P/ CAFÉ MARIQUINHA EM ALUMINIO NICOPAN UNI 5,00 24,910 124,55 
233  TABUA PARA CARNE em polietileno 50 x 25 SM LAR UNI 8,00 24,990 199,92 
234  TALCO INFANTIL PERFUMADO - Composição: talco e fragrância, protege 

contra assaduras e irritações. Marca do produto, data de fabricação e 
validade impressos na embalagem. Embalagem de 200 gr. 

JOHNSONS UNI 10,00 19,490 194,90 

235  Talco perfumado, frasco de  no mínimo 200g . TABU UNI 20,00 18,490 369,80 
236  TALHER PLASTICO P/ REFEIÇÃO c/ 10 unid ALEGRIA E FESTA PAC 100,00 4,090 409,00 
238  TEMPERO, completo contendo sal, água, coentro, cebola, orégano, 

condimentos preparados de cebola. 
ZAELI KG 50,00 10,490 524,50 

239  TOMATE, grande de 1ª qualidade, apresentando boa aparência. Embaladas 
em sacos plásticos transparente. 

AMOREZI KG 400,00 5,280 2.112,00 

240  UVA - Embalada em sacos plásticos transparentes. Apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. 

AMOREZI KG 30,00 9,870 296,10 

241  VAGEM in-natura AMOREZI KG 60,00 12,900 774,00 
243  VASSOURA DE PALHA com cabo de madeira (grande), para limpeza em 

geral. 
AMOERZI UNI 200,00 13,470 2.694,00 

247  
 

VINAGRE DE ÁLCOOL - Embalagem c/ no mínimo 750 ml - acondicionado 
em embalagem plástica original de fábrica 

CASTELO UNI 100,00 2,560 256,00 
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Fornecedor ANEZIA JANDIRA TIMOTEO ANDRADE 

Ordem  Item           Marca/Especificação   Unidade  Quantidade Vlr Unitário Vlr. Total 
6  ÁGUA MINERAL, sem gás - com garrafão de 20 litros GOLD SCRIN UNI 10,00 15,750 157,50 
7  ÁGUA MINERAL, sem gás - copo de 300 ml CRISTAL UNI 300,00 0,810 243,00 

21  APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL c/ 2 unid BIC JOG 30,00 6,100 183,00 
23  ASSADEIRAS 7 cm de altura 30 cm  largura e 45 cm de comprimento VISOTEX UNI 20,00 40,300 806,00 
25  BACIA CANELADA 20 litros ARK PLAST UNI 20,00 17,300 346,00 
26  BACIA EXTRA GIGANTE PLASTICO 80 litros ARK PLAST UNI 12,00 40,000 480,00 
27  BACIA GIGANTE 30 litros ARK PLAST UNI 10,00 21,800 218,00 
31  BALDE de plástico 8lts, resistente, com alça PLASNEW UNI 50,00 10,100 505,00 
34  BANDEJA INDIVIDUAL DECORADA PLASNEW UNI 10,00 15,500 155,00 
45  CAÇAROLA EM ALUMÍNIO - Nº 34 REAL UNI 6,00 173,000 1.038,00 
46  CAÇAROLA EM ALUMÍNIO - Nº 40 REAL UNI 6,00 210,000 1.260,00 
50  CANECA de alumínio 1,8l INGA ALUMINIO UNI 10,00 19,300 193,00 
52  CANECA de alumínio 350 a 400 ml INGA ALUMINIO UNI 10,00 10,500 105,00 
53  CANECA de alumínio pequena – 75 cm de diâmetro e 7,5cm de altura 

(750ml). 
INGA ALUMINIO UNI 10,00 17,700 177,00 

68  CESTO PARA LIXO, com tampa e pedal capacidade para no mínimo 5 
litros. 

PLASMONT UNI 50,00 17,800 890,00 

69  CESTO PARA LIXO, com tampa, capacidade para no mínimo 5 litros. PLASMONT UNI 50,00 13,300 665,00 
70  CESTO PARA LIXO, com tampa, de material plástico, com capacidade para 

15 litros 
PLASMONT UNI 50,00 28,900 1.445,00 

71  CESTO PARA LIXO, sem tampa, telado, capacidade para no mínimo 5 litros PLASMONT UNI 60,00 4,890 293,40 
73  CHANTILI pronto, com dados de identificação do produto, com aspecto, 

odor e sabor próprio. 
AMELIA KG 10,00 29,000 290,00 

76  COADOR DE CAFÉ - Permanente, não perecivel, produto não descartavel, 
alta durabilidade. 

MOKA UNI 50,00 4,020 201,00 

79  COLHER DE ARROZ - de aço inox, tamanho grande. PLANETA UNI 12,00 16,500 198,00 
80  COLHER DE MESA - em aço inox, com cabo em polipropileno, medindo 22 

cm. 
TRAMONTINA UNI 200,00 4,500 900,00 

82  CONCHA média para servir - totalmente em aço inox, resistente, medidas 
de aproximadamente 1 mm de espessura. 

PLANETA UNI 12,00 17,200 206,40 

85  COPO de vidro, tipo americano, 200 ml. NADIR UNI 150,00 1,560 234,00 
87  COPO DESCARTÁVEL 50ml de plastico, atende as normas "ABNT",  

material poliestireno atoxico, temperatura. 
COPOSUL PAC 700,00 1,870 1.309,00 

91  CREME DENTAL com flúor + cálcio, contendo: monofluorfosfato de sódio 
(1450 ppm de flúor). 

SORRISO UNI 250,00 4,550 1.137,50 

93  Curativo transparente, embalagem com no mínimo 35 unidades. ISABABY CAI 10,00 10,250 102,50 
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103  EMBALAGEM P/ CACHORRO QUENTE pct com 100 unid. ERCAPLAST PAC 50,00 4,740 237,00 
105  ESCORREDOR DE LOUCA INOX ARTH UNI 10,00 36,000 360,00 
106  ESCORREDOR DE MACARRÃO INOX grande. CATUAI UNI 10,00 35,000 350,00 
109  ESCOVA PARA ROUPA e limpeza em geral, com corpo e cerdas em 

material plástico. 
BRILHUS UNI 40,00 3,880 155,20 

113  Espumadeira média em aço inox, aproximadamente 9 cm de diâmetro, cabo 
com no mínimo 26 cm de comprimento. 

PLANETA UNI 10,00 17,400 174,00 

116  FACA DE MESA, lamina em aço com cabo em polipropileno, medindo 
25cm, inox. 

TRAMONTINA UNI 150,00 4,690 703,50 

123  FERVEDOR MF 14 polido sem tampa, revestimento interno antiaderente, 
com alça, capacidade 1litro  e m 

INGA ALUMINIO UNI 5,00 35,000 175,00 

133  Fralda Descartável com tripla Proteção Infantil – Tamanho “XXG”:Pcte c/ 22. ISABABY PAC 150,00 30,900 4.635,00 
139  GARRAFA TERMICA  de mesa p/ Café, material plástico, capacidade para  

1 litro. 
INVICTA UNI 30,00 33,800 1.014,00 

147  Jarra plástica com tampa em material atóxico com capacidade para 3 litros, 
transparente. 

PARAMONT UNI 20,00 13,000 260,00 

165  MILHO para pipoca tipo 1 - classe amarelo,  preparados com matérias 
primas sãs, limpas. 

CATEMAR PAC 250,00 2,780 695,00 

172  PÁ PARA LIXO, Pá metal cabo curto, composição: madeira e metal. ANA LIVIA UNI 15,00 7,890 118,35 
191  POTE PLÁSTICO em material atóxico, de tampa com vedamento adequado, 

capacidade para 07 litros. 
PLASNEW UNI 20,00 17,000 340,00 

192  PRATO fundo de vidro temperado, medindo 22,0x3,2 cm NADIR UNI 200,00 6,070 1.214,00 
207  Rodo de Alumínio de 50 CM - Descrição - Em alumínio Resistente com Refil 

de borracha para troca. 
RODO LAR UNI 70,00 30,500 2.135,00 

208  Rodo de Alumínio de 80 cm. Decrição : em alumínio resistente com refil de 
borracha para troca. 

RODO LAR UNI 70,00 37,000 2.590,00 

212  SABONETE hidratante  com 90 g, uso externo, com ingredientes que 
limpam e perfumam a pele. 

LUX UNI 200,00 1,800 360,00 

213  SABONETE INFANTIL, com no mínimo 90 g, Composição: Sodium 
talowate, sodium cocoate, fragrance, coco. 

ISABABY UNI 180,00 2,780 500,40 

230  SUCO - embalagem com 450 gramas, produz 05 litros, preparado sólido 
para refresco artificial. 

WILSON PAC 1.000,00 4,800 4.800,00 

237  TAMBOR PARA LIXO, em material plástico, com tampa, capacidade para 
no mínimo 40 litros. 

PLASNEW UNI 20,00 41,960 839,20 

242  VASILHA PLÁSTICA, com tampa, material resistente, com capacidade para 
no mínimo 10 litros. 

PLASNEW UNI 60,00 21,900 1.314,00 

244  VASSOURA DE NYLON com cabo de madeira ou aço. Composição: pet, 
polipropileno, arame, madeira ou aço. 

LIMPA MIS UNI 200,00 8,460 1.692,00 

245  RASTELO plástico com 26 dentes, com olho de 23 mm de diâmetro e cabo 
de madeira envernizada e de origem renovavel de 120 cm. 

MULTILAR UNI 20,00 16,500 330,00 

246  VASSOURAO GARI 40CM C/ CABO MULTILAR UNI 15,00 33,900 508,50 
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                       Total do 
Fornecedor: 

39.304,45 

Fornecedor PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP 
Ordem  Item           Marca/Especificação   Unidade  Quantidade Vlr Unitário Vlr. Total 

10  ÁGUA SANITÁRIA galão de 5 litros, com ação alvejante, desinfetante, 
bactericida, marca do produto. 

Desomax UNI 25,00 11,900 297,50 

12  ÁLCOOL GEL, vol. 70%, saches com no mínimo 480ml Premisse UNI 250,00 18,000 4.500,00 
18  Análise de cloro - Solução de Dicloridrato de Orto-Tolidina a 0.5%. Contendo 

no mínimo 23ml 
Hidroazul UNI 5,00 26,000 130,00 

19  Análise de pH - Solução vermelho de fenol, contendo no mínimo 23 ml. Hidroazul UNI 5,00 26,000 130,00 
20  KIT- para análise de cloro e pH - Embalagem contendo duas unidades, 

sendo uma solução de dicloridrato de ortolidina e uma de vermelho de fenol. 
Contendo cada uma, no mímino 23 ml. 

Hidroazul KIT 5,00 52,000 260,00 

32  BALDE plástico, tamanho grande, com no mínimo 10 litros Unijet UNI 50,00 6,930 346,50 
41  BRILHA ALUMÍNIO, embalagem com no mínimo 500 ml Altolim UNI 60,00 2,790 167,40 
42  BUCHA para banho, antibacteriana. Composição: Espuma de poliuretano 

com bactericida e manta sintétic 
3M PAC 120,00 2,510 301,20 

67  CERA LÍQUIDA, auto brilho, anti derrapante - Conteúdo 5 litros  - própria 
para locais de intenso trafego. 

Altolim UNI 50,00 75,290 3.764,50 

156  LUVA DE BORRACHA - TAMANHO G Volk PAR 250,00 7,380 1.845,00 
157  LUVA DE BORRACHA - TAMANHO M Volk PAR 250,00 7,380 1.845,00 
158  Luva de borracha para limpeza P Volk PAR 250,00 7,380 1.845,00 
171  PÁ PARA LIXO, em material resistente, com cabo de no mínimo 30 cm. Unijet UNI 20,00 4,000 80,00 
198  Refil de borrachas para rodo de alumínio de 60 cm. 2000 UNI 40,00 5,900 236,00 
199  Refil de borracha para rodo de alumínio de 80 cm. 2000 UNI 40,00 6,900 276,00 
206  Rodo de Alumínio de 40 CM - Descrição - Em alumínio Resistente com Refil 

de borracha para troca. 
SELETIVA UNI 70,00 32,000 2.240,00 

214  SABONETE LÍQUIDO, com hidratante, galão com 5 litros Premisse UNI 100,00 29,900 2.990,00 
216  SACO PARA LIXO, capacidade 100 litros, micra 8 c/ 100 unidades, Ecologica PAC 350,00 44,900 15.715,00 

                        Total do 
Fornecedor: 

36.969,10 

CONDIÇÕES:  
1. O prazo de entrega para os PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS: deverá ser feita conforme requisição emitida pelo Departamento de 

Compras, sendo que o pedido será feito conforme necessidade, tendo a empresa vencedora o prazo de até 03 (três) dias úteis após 
a confirmação do pedido de acordo com a solicitação do Departamento de Compras, a qual formulará o seu pedido via controle de 
entrega ou similar, para entregar o produto solicitado, para os PRODUTOS PERECÍVEIS: A entrega deverá ser feita conforme 
requisição emitida pelo Departamento de Compras, sendo que o pedido será feito conforme necessidade, tendo o licitante o prazo de 
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24 (vinte quatro) horas para fazer a entrega, após a solicitação, devendo a entrega ser efetuada no endereço informado no ato da 
solicitação, sendo ainda que não haverá VALOR MÍNIMO para as solicitações. 

2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, de acordo com a quantidade solicitada e efetivamente entregue, conforme o valor 
fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por 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.  
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 DECRETO Nº 1271/2020, de 31 de Março de 2020.
Republicado por Incorreção
Dispõe sobre adoção de novas medidas e consolidação para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19), estabelece critérios sanitários para o funcionamento do 
comercio local e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, no uso das 
atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO os dispositivos do Decreto Municipal nº 1.269/2020, de 20/03/2020 
que estabelecem uma série de medidas e restrições para o enfrentamento da 
contaminação humana pelo COVID-19 em nosso município;
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de 
março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que promulga 
o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da 
Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da 
Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus COVID-19, publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde, em fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 4230/2020 e o Decreto n.º 4317/2020 do 
Governo Estadual quanto as restrições e recomendações a estabelecimentos comerciais 
e setor produtivo para o Estado do Paraná;
CONSIDERANDO a Resolução n.º 338/2020 da Secretaria Estadual de Saúde do 
Paraná que implementa medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública de 
importância nacional e internacional decorrente do Coronavírus ? COVID-2019.
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de 
evitar a disseminação da doença em todo o território do Município;
CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde, para que os países 
redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO o art. 4º do Decreto Municipal que estabelece regras de atendimento 
à população pelo comercio em geral de nosso município;
CONSIDERANDO as deliberações tomadas pelo Colegiado de Prefeitos que compõe a 
AMERIOS em conjunto com os representantes das Associações Comerciais e CACIER 
sobre o regramento para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e setor 
produtivo em todo o território do município, para reforçar a prevenção e os cuidados 
atendendo as recomendações sanitárias e evitar o contágio humano pelo COVID-19 e;
CONSIDERANDO o Artigo 30 inciso II da Constituição Federal de 1988, o qual determina 
aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber;
DECRETA:
Art. 1º As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Novo Coronavírus - COVID-19, no âmbito do município 
de Alto Piquiri - PR., obrigam os Comércios estarem de acordo com o Plano de 
Contingência Sanitária do Município, ficando definidas nos termos deste Decreto, em 
consonância com o Decreto Municipal nº 1.269/2020, de 20/03/2020, bem como como 
com os decretos estaduais e federais e regramentos das autoridades sanitárias, para o 
fim de restabelecer e regulamentar o funcionamento do setor produtivo e comercial de 
nosso Município, que está autorizado a voltar a funcionar a partir de 06/04/2020 desde 
que atenda as seguintes regras e diretrizes deste Decreto.
Art. 2º Todos os estabelecimentos comerciais, empresariais, bancos, lotéricas, 
prestadores de serviços, autônomos e escritórios de profissionais liberais, da área 
de produtiva de nosso município, deverão observar os regramentos sanitários desse 
decreto, por serem medidas de controle, prevenção e diminuição da contaminação 
humana pelo COVID-19.
§ 1º Ficam excepcionadas para restabelecimento das atividades as Igrejas, Escolas, 
Academias, festas e eventos e tudo que propicie aglomeração de pessoas e de dificil 
controle sanitário, permanecendo a recomendação  para permanecer  com suas 
atividades suspensas, na forma regulamentada, como medida de isolamento em 
ambiente de alto índice de aglomeração.
§ 2º Todos os estabelecimentos e atividades comerciais de nosso município deverão 
respeitar as regras sanitárias para isolamento racional que permita o controle do fluxo de 
pessoas e a conscientização dos seus colaboradores e clientes no sentido de ajudar na 
propagação das regras e informações constantes desse decreto e demais documentos 
de regramento sanitário dos órgãos governamentais;
§ 3º Em hipótese alguma será permitida a aglomeração de pessoas nos estabelecimentos 
em funcionamento, as pessoas devem guardar uma distância de 2 metros uma das 
outras, cabendo ao proprietário e/ou responsável adotar as medidas para dispersão das 
pessoas, como medida de isolamento social;
§ 4º Durante o período de vigência da epidemia do Coronavírus COVID-19 e deste 
Decreto fica proibida nas ruas, passeios e nos estabelecimentos comerciais, a 
permanência de pessoas acima de 60 anos, as que estejam em situação comorbidades 
ou com a saúde fragilizada.
§ 5º Os estabelecimentos comerciais que permanecerão abertos durante o período de 
pandemia deverão adotar as medidas de prevenção estabelecidas, bem como aquelas 
que forem determinadas pelas autoridades sanitárias, sem prejuízo das que forem 
impostas pelos Órgãos de Saúde Federal e Estadual competentes;
§ 6º As medidas restritivas ora impostas aos estabelecimentos comerciais implicam 
na suspensão e/ou restrição de atividades autorizadas pelo Alvará de Licença de 
Funcionamento concedido, em
razão de saúde pública, e o seu descumprimento implicará na cassação do alvará e 
fechamento do estabelecimento, sem prejuízo de eventuais multas;
§ 7º O descumprimento das medidas sanitárias determinadas pela Vigilância Sanitária 
Epidemiológica aos estabelecimentos e atividades permitidas, implicará no fechamento 
do estabelecimento e/ou suspensão das suas atividades pela Vigilância Sanitária, 
podendo essas se valer do auxílio da força policial, bem como das penalidades de 
multas e sanções previstas no Decreto Municipal nº 1.269/2020, de 20/03/2020 e na 
legislação municipal.
§ 8º A administração municipal irá intensificar a fiscalização referente às barrerias 
sanitárias impostas às empresas comerciais através de servidor que estará autorizado 
a entrar no estabelecimento e ali permanecer para verificar o regular cumprimento das 
exigências e em casso de descumprimento, comunicar as autoridades para que sejam 
tomadas as medidas cabíveis para o caso;
Art. 3º Como medidas coletivas de prevenção, recomenda-se às entidades privadas, 
e instituições financeiras, sujeitas a aglomeração de pessoas, como associações e 
assemelhados a mesma adoção de medidas e suspensões definidas neste decreto, 
visando á redução do risco de contágio.
Art. 4º Com vistas à adoção de medidas sanitárias colaboradoras no combate à 
transmissão humana do novo coronavírus (COVID-19), sem prejuízo de outras 
recomendações dos Órgãos Sanitários Federais e Estaduais para funcionamento e 
desenvolvimento das atividades comerciais, industriais e autônomas, bem como das 
boas práticas sanitárias já utilizadas, cria-se os seguintes regramentos sanitários como 
Plano de Ação condicionantes para o funcionamento durante o período da pandemia, 
conforme os respectivos setores.
§ 1º Aos Estabelecimentos comerciais logistas com atividades de comercialização de 
artigos de vestuário, calçados, utensílios, papelaria, móveis, eletro-eletrônicos, auto 
peças, tintas, comércio de material de construção, comércio de materiais elétricos, 
comércio de produtos agropecuários e veterinários, pet shops e assemelhados poderão 
funcionar de segunda a sexta feira nos horários normais e de sábado até as 12:00 horas, 
dentro do alinhamento com o decreto estadual de funcionamento desde que cumpridas 
as recomendações descritas abaixo:
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado.
-Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera, com a restrição de entrada de 
pessoas dentro do estabelecimento com a regra de 10 m2 por cliente no interior do 
estabelecimento;
-Manter distância entre os clientes, evitando filas e proximidade dos presentes em salas 
de espera com afastamento mínimo de dois metros uns dos outros, devendo manter as 
superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool em gel 
ou líquido 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do ambiente;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões 
e puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto demão;
-Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar 
o contato físico entre elas, preferencialmente adotando porta para entrada sinalizada e 
porta para saída também sinalizada disponibilizando um colaborador para controlar a 
entrada e orientação no lado de fora caso tenha clientes esperando para entrar;
-Não utilizar-se de mão-de mão de obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus 
(maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Caso tenha clientes desse grupo de risco, que o estabelecimento organize um 
atendimento isolado dessa pessoa com preferência, atendendo às recomendações 
sanitárias e a legislação vigente;
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus 
como tosse, com qualquer sintoma respiratório, coriza, dor de garganta e/ou febre, 
orientar para que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
§ 2º Aos Estabelecimentos comerciais supermercados, açougues, mercearias, 
minimercados, panificadoras, sorveterias e assemelhados poderão funcionar de 
segunda a sexta feira nos horários normais e de sábado até as 19:00 horas, exceto 
domingos e feriados dentro do alinhamento com o decreto estadual de funcionamento 
desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo :
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço, na entrada do estabelecimento, para higienização das mãos ou álcool gel ou 
líquido 70% para os usuários, em local sinalizado;
-Limitar o número de pessoas a fim de evitar aglomeração de forma a mantê-las 
distantes umas das outras na proporção de 06 m2 (seis metros quadrados) por pessoa 
dentro do estabelecimento;
-Evitar formação de filas tanto fora como dentro do estabelecimento, com pessoas 
próximas umas das outras em distância inferior a dois metros;
-Manter álcool gel ou líquido 70% em todos os caixas, orientando a utilização após cada 
atendimento;
-Realizar a higienização e desinfecção com álcool no mínimo 70%, em todos puxadores 
de carrinhos tanto de compras dos clientes como de transporte de mercadorias pelos 
funcionários;
-Manter local com pia, torneira, sabonete líquido e porta papel para os usuários nos 
estabelecimentos que comercializam frutas e verduras em gôndolas;
-Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar 
álcool em gel ou líquido 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior 
do ambiente;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões 
e puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto demão;
-Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar 
o contato físico entre elas, preferencialmente adotando porta para entrada sinalizada e 
porta para saída também sinalizada disponibilizando um colaborador para controlar a 
entrada e orientação no lado de fora caso tenha clientes esperando para entrar;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores 
de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Caso tenha clientes desse grupo de risco, que o estabelecimento organize um 
atendimento isolado dessa pessoa com preferência, atendendo às recomendações 
sanitárias e a legislação vigente;
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus 
como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade 
Básica de Saúde do Município  imediatamente;
§ 3º Aos Estabelecimentos prestadores de serviços com atividades de oficina mecânica 
em geral, funilarias e pintura, lavadores, borracharias, bicicletarias, serralherias, 
metalúrgicas e assemelhados poderão funcionar de segunda a sexta feira nos horários 
normais e de sábado até às 12:00 horas, exceto domingos e feriados, conforme 
determinação dentro do alinhamento com o decreto estadual de funcionamento desde 
que cumpridas as recomendações descritas abaixo:

-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
-Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera;
-Manter distância entre os clientes, evitando proximidade dos presentes, devendo 
manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar 
álcool em gel ou líquido 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior 
do ambiente;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões 
e puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto demão;
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores 
de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus 
como tosse,
coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade Básica de 
Saúde do Município  imediatamente;
§ 4º Aos Estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização de 
alimentos prontos como pizzarias, pesqueiros, lanchonetes, bares, fast food, lojas de 
conveniência, e assemelhados poderão funcionar de segunda a sábado das 08:00 às 
21:00 horas (exceto bares), e domingos e feriados das 08:00 às 19:00 horas (exceto 
bares), proibido o servir self service, observando ainda o alinhamento com o decreto 
estadual de funcionamento desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
-Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as em mesas separadas de no mínimo 03 
(três metros) umas das outras, com a diminuição de mesas e cadeiras no local para 30% 
da capacidade nunca ultrapassando a quantidade de 20 pessoas por estabelecimento, 
de acordo com o espaço físico e utilização de espaço aberto, devendo ser analisado 
caso a caso;
-Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar 
álcool em gel ou líquido a 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior 
do ambiente, sendo um frasco de álcool em gel ou líquido a 70% por mesa;
-Realizar a higienização e desinfecção das mesas e cadeiras após o uso de cada cliente;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões 
e puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados.
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto demão;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores 
de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar 
o contato físico entre elas, preferencialmente adotando porta para entrada sinalizada e 
porta para saída também sinalizada disponibilizando um colaborador para controlar a 
entrada e orientação no lado de fora caso tenha clientes esperando para entrar;
-Fechar o estabelecimento até às 19:00 horas e não fornecer para consumo no 
estabelecimento, podendo fornecer a partir desse horário por sistema delivery;
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus 
como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, oferecer imediatamente máscula e 
orientar para que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente.
- Bares e similares não poderão realizar ou permitir que se realizem jogos de qualquer 
natureza, podendo funcionar de segunda a sábado das 08:00 às 19:00 horas, 
exceto domingos e feriados que deverão ficar fechados, conforme reunião junto à 
Associação Comercial de nosso Município em 29/03/2020, e desde que cumpridas as 
recomendações descritas acima.
§ 5º Aos Estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização de alimentos 
prontos do tipo restaurantes e fast food por trailer poderão funcionar todos os dias até 
às 20:00 horas, dentro do alinhamento com o decreto estadual de funcionamento desde 
que cumpridas as recomendações descritas abaixo:
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado.
-Proibido o auto serviço (self-service), pelos clientes para evitar o manuseio coletivo de 
talheres, e inibir a contaminação;
-Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as em mesas separadas de no mínimo 03 
(três metros) umas das outras, com a diminuição de mesas e cadeiras no local para 30% 
da capacidade nunca ultrapassando a quantidade de 20 pessoas por estabelecimento, 
de acordo com o espaço físico e utilização de espaço aberto, devendo ser analisado 
caso a caso;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões 
e puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores 
de 60 anos
e/ou portadores de comorbidades);
-Diminuir ou evitar o fornecimento para consumo no estabelecimento, reforçando e 
incentivando o sistema delivery;
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus 
como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, oferecer imediatamente máscula e 
orientar para que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente.
§ 6º Aos prestadores de serviços unipessoais, profissionais liberais, escritórios 
contábeis, de assessoria, engenharia, transporte, clínicas odontológicas, fisioterapias, 
laboratórios e assemelhados poderão prestar seus serviços no local do estabelecimento 
de segunda a sexta feira nos horários normais e de sábado até as 12:00 horas, exceto 
domingos e feriados, dentro do alinhamento com o decreto estadual de funcionamento 
desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:
-Atendimento com horário marcado Limpeza de cadeiras e mesas após atendimento de 
cada paciente. Em casos de clinicas odontológicas diretamente expostos a gotículas, 
dispensar pacientes que estejam com sintomas, casos de urgência podem ser 
verificados.
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
-Evitar aglomeração de pessoas, realizando atendimento com horário agendado 
mantendo-as isoladas entre um atendimento e outro e caso aconteça de antecipar 
ou atrasar um atendimento que o estabelecimento disponibilize um poofissional para 
orientar o mesmo;
-Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar 
álcool em gel ou líquido 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior 
do ambiente;
-Realizar a higienização e desinfecção das mesas e cadeiras após o uso de cada cliente;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões 
e puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto demão;
-Suspender o atendimento para pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 
60 anos e/ou portadores de comorbidades), só o fazendo em casos urgentes a domicílio;
-Caso haja a necessidade de atendimento à domicílio, realizar a antissepsia das mãos e 
partes expostas ao entrar no ambiente domiciliar, portar-se de álcool gel ou líquido para 
o seu uso e do cliente caso seja necessário, e permanecer o mínimo de tempo possível 
dentro da residência;
-Utilizar-se do sistema de agendamento para os clientes para evitar contato e facilitar a 
limpeza no local no atendimento de um cliente e outro;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores 
de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Nos estabelecimentos de saúde, deverá realizar anaminese tanto nos colaboradores 
quanto nos clientes na entrada do estabelecimento, como tosse, febre, etc;
-Nos demais estabelecimentos caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, 
com sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, oferecer 
imediatamente máscula e orientar para que procure a Unidade Básica de Saúde do 
Município imediatamente;
§ 7º Aos Estabelecimentos prestadores de serviços com atividades de oficina mecânica 
em geral, consertos de eletro-eletrônicos, funilarias e pintura, lavadores, borracharias, 
bicicletarias, serralherias, e assemelhados poderão funcionar de segunda a sexta feira 
nos horários normais e de sábado até as 12:00 horas, exceto domingos e feriados, 
dentro do alinhamento com o decreto estadual de funcionamento desde que cumpridas 
as recomendações descritas abaixo:
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
-Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera, e buscando trabalhar com 
sistema de agendamento para evitar a presença de clientes em aglomeração, tendo a 
quantidade máxima de 04 clientes por estabelecimento e tendo em vista o espaço físico 
interno e externo, dependendo de cada caso;
-Manter distância entre os clientes, evitando proximidade dos presentes, devendo 
manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar 
álcool em gel ou líquido
70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do ambiente;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões 
e puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto de mão;
-Em caso de atendimento em auto socorro ou assemelhados, fazer a antissepsia das 
mãos e das partes externas dos lugares que venha a tocar e orientar o cliente da 
proximidade do local que estará sendo desenvolvido o serviço de socorro;
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores 
de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus 
como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, oferecer imediatamente máscula e 
orientar para que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
§ 8º Aos prestadores de serviços unipessoais, pedreiros, pintores, jardineiros, gesseiros, 
instaladores em geral, eletricistas, serralheiros, calheiros e assemelhados poderão 
prestar seus serviços de segunda a sexta feira nos horários normais, bem como em 
finais de semana e feriados para atender emergências que forem solicitados, dentro 
do alinhamento com o decreto estadual de funcionamento desde que cumpridas as 
recomendações descritas abaixo:
-Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as afastadas no mínimo 03 (três) metros 
umas das outras;
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto demão, 
buscando sempre orientá-los dos riscos e da prevenção;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores 
de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Limitação da quantidade de pessoas na mesma obra ou local com no máximo 10 
pessoas ou respeitando o espeço físico;
-Procurar realizar revesamento de pessoas por turno, caso haja necessidade;
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento ou residência, com sintomas de 
coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, oferecer imediatamente 
máscula e orientar para que procure a Unidade Básica de Saúde do Município 
imediatamente;
§ 9º Aos prestadores de serviços unipessoais, como cabeleireiros, pedicure, manicure, 
salão de beleza, barbeiros e assemelhados, dentro do alinhamento com o decreto 
estadual de funcionamento desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
-Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as separadas no mínimo dois metros umas 
das outras, diminuindo em 50% da capacidade normal;
-Buscar utilizar-se de sistema de agendamento para evitar aglomeração e da limpeza 
do ambiente e instrumentos entre um cliente e outro, dando preferência a materiais 
descartáveis;
-Em caso de atendimento domiciliar, fazer antissepsia das mãos e partes expostas, 
redobrar os cuidados de higiene nos equipamentos a serem utilizados, e recomendar 
a utilização de luvas e mascaras por parte do profissional e de mascaras por parte do 

cliente;
-Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar 
álcool em gel ou líquido a 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior 
do ambiente;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões 
e puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Realizar a higienização corporal das partes de contato com os clientes em geral, como 
mãos, pés, rostos;
-Fazer uso de autoclave para esterilização de materiais e equipamentos utilizados na 
prestação dos serviços de manicure e pedicure;
-Fazer a desinfecção de tesouras e pentes ao término do atendimento de cada cliente;
-Suspender o atendimento para pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 
60 anos e/ou
portadores de comorbidades), só o fazendo em casos urgentes a domicílio;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores 
de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus 
como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, no estabelecimento ou residência, 
oferecer imediatamente máscula e orientar para que procure a Unidade Básica de 
Saúde do Município imediatamente;
§ 10. Aos prestadores de serviços de industria, confecção, facção, lavanderias 
industriais, produtoras e distribuidoras alimentícias, de laticínios, postos de combustíveis, 
distribuidoras de água e gás e assemelhados dentro do alinhamento com o decreto 
estadual de funcionamento desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
-Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as separadas no mínimo 03 (três) metros 
umas das outras;
-Diminuir a quantidade de colaboradores no ambiente de trabalho, com escalonamento, 
adaptação de rotinas de produção ou outros métodos que diminua a intensidade de 
pessoas no mesmo local, proporcionando sempre que possível, um profissional da área 
da saúde para controlar os sintomas e condições clinicas dos colaboradores na entrada 
e durante o horário de serviço, por ser um lugar que naturalmente terá um número de 
pessoas maior, por se dispor de linha de produção; Sugere-se escala com redução da 
carga horaria de 8h para 6h, se possível equipe inicia as 7h e finda as 13h, outra equipe 
inicia as 13:15 e finda as 19:15);
-Respeitar o espaçamento entre pessoas, e em sendo necessário e possível limitando 
aos colaboradores o espaço de uma pessoa a cada 06 metros quadrados dentro do 
estabelecimento;
-Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar 
álcool em gel ou líquido a 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior 
do ambiente;
-Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Dispor os trabalhadores no ambiente de trabalho de forma a manter a distância mínima 
de 03 (três) metros uns dos outros.
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores 
de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus 
como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, oferecer imediatamente máscula e 
orientar para que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
§ 11. Aos Estabelecimentos prestadores de serviços de hotelaria dentro do alinhamento 
com o decreto estadual de funcionamento desde que cumpridas as recomendações 
descritas abaixo:
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
-Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera;
-Manter distância entre os clientes, evitando proximidade dos presentes, devendo 
manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar 
álcool em gel ou líquido 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior 
do ambiente;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões 
e puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto demão;
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Realizar a higienização e desinfecção de todos os ambientes diariamente, sendo que 
quartos e apartamentos também após saída de cada hóspede, inclusive promovendo 
a lavagem com esterilização das roupas de cama, tapetes e toalhas, disponibilizando 
álcool gel ou líquido 70% em todos os ambientes;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores 
de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus 
como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, oferecer imediatamente máscara e 
orientar para que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
§ 12. Sem prejuízo de outras recomendações das Autoridades Sanitárias, os 
estabelecimentos bancários, correios, lotéricas, PAS de bancos, casas financeiras de 
crédito ou débito, representantes e assemelhados poderão funcionar de segunda a 
sexta feira nos horários normais, dentro do alinhamento com o decreto estadual de 
funcionamento desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:
-Disponibilizar o horário diferenciado ou o período da manha de segunda a sexta feira, 
todo para atendimento prioritário de pessoas com mais de 60 anos, e portadores de 
comorbidade, pessoas com comprovada doença respiratória, ou as que as agências de 
saúde venham a definir como pessoas em grupo de risco;
-Disponibilizar o horário da tarde de segundas a sextas feiras para atendimento ao 
publico geral que não esteja no grupo de pessoas relacionadas no item anterior, porém 
respeitando o atendimento presencial que sejam essenciais;
São atendimentos presenciais e essenciais, pagamento de aposentadorias, benefícios 
assistenciais, outros benefícios que o governo venha a criar para a população nesse 
período de pandemia, e demais serviços que as instituições financeiras venham a julgar 
essenciais;
-Disponibilizar pessoas para organizar e orientar seu público alvo das normas e horários, 
distribuição de álcool gel ou líquido 70% para as pessoas se higienizarem durante o 
aguardo no atendimento, bem como durante o atendimento, e nos casos que requeira 
maior cuidado, como pessoas que apresentem tosse contínua, que seja fornecido 
mascaram para proteção do ambiente e das demais pessoas;
-Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de espaço 
para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em local 
sinalizado.
-Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera.
-Manter distância entre os clientes, evitando proximidade dos presentes, devendo 
manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar 
álcool em gel ou líquido 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior 
do ambiente.
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões 
e puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente.
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto demão.
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal.
-Realizar a higienização de todos os ambientes diariamente;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores 
de 60 anos e/ou portadores de comorbidades).
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de corona vírus 
como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade 
Básica de Saúde do Município  imediatamente.
Art. 5º Como regramento geral, as empresas comerciais de nosso município deverão:
I- Incentivar as vendas e contato com seus clientes preferencialmente por sistema 
remoto como telefones, whatsapp, redes sociais e assemelhados, evitando ao máximo 
o atendimento presencial;
II- Reforçar a conscientização dos clientes quanto a manutenção da prevenção quanto 
ao riscos da transmissão do Coronavírus, e de buscar o isolamento social sempre que 
possível;
III- Evitar (Não fornecer, exceto se tiver alguém para servir, pensar em uma estratégia, 
recipiente deve ser individualizado, pois é um grande meio de contaminação, solicitar 
para que a pessoa que NECESSITE sair de casa, que leve sua garrafa de água) que 
em seus estabelecimentos comerciais tenham dispostos a clientes e colaboradores 
o fornecimento de itens comuns de difícil controle de higienização, como garrafas de 
café, água, itens de alimento e assemelhados, para evitar aglomeração nesses locais 
específicos e da contaminação através desses utensílios e assemelhados;
IV- Quando o estabelecimento tiver um espaço físico ou fluxo de clientes que necessite, 
que seja disponibilizado um colaborador para controlar a entrada de clientes e 
colaboradores com higienização das mãos obrigatório com álcool gel ou líquido 70%;
Art. 6º O Município deverá utilizar-se do seu Poder de Polícia, inclusive solicitar o auxílio 
das forças policiais, caso haja o descumprimento do disposto nesse Decreto, configurando 
a exposição a risco de contágio por parte do responsável do estabelecimento sem 
prejuízo da imposição de multas e cassação de alvará de funcionamento.
Art. 7º O descumprimento às determinações deste Decreto, bem como às normas 
estabelecidas para o combate ao Coronavirus poderá configurar crime de desobediência 
(artigo 330 do Código Penal) ou ainda crime contra a saúde pública (artigo 268 do 
Código Penal), sem prejuízo das sanções  administrativas.
Art. 8º Como medidas individuais, recomenda-se:
–Aos pacientes com sintomas respiratórios fiquem restritos ao domicílio e que pessoas 
idosas e pacientes de doenças crônicas evitem circular em ambientes com aglomeração 
de pessoas;
–A limitação de contato e visitas, na medida do possível, nas instituições delonga 
permanência para idosos e congêneres, além de adotar os protocolos de higiene dos 
profissionais e ambientes e o isolamento dos sintomáticos respiratórios;
-Que as pessoas com baixa imunidade (asma, pneumonia, tuberculose, HIV, câncer, 
renais crônicos e transplantados) evitem sair de casa;
-Que a população proceda à higienização frequente das mãos, com sabonete líquido, 
papel toalha descartável e álcool gel ou líquido 70%;
-A suspensão de eventos, de qualquer natureza;
–Evitar a ida, em locais de grande circulação de pessoas;
-Manter uma distância mínima de cerca de um a dois metros de distância dos demais.
Art. 9º Ficam proibidos os encontros ou reuniões que envolvam população do grupo de 
risco para a doença causada pelo coronavírus, como pessoas acima de sessenta anos, 
com doenças crônicas, com problemas respiratórios, gestantes e lactantes.
Art. 10. A adoção de medidas previstas neste Decreto deverá ser considerada pela 
iniciativa privada em regime de colaboração no enfrentamento da emergência de saúde 
pública, em decorrência da infecção humana pelo COVID-19, bem como, poderão 
ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do 
município.
Art. 11. Os velórios ficarão restritos aos familiares, que deverão envidar esforços para 
manter distância e aglomerações o máximo de tempo possível, devendo as empresas 
prestadoras de serviços manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim 
como disponibilizar álcool em gel ou líquido a 70% para uso dos presentes tanto na 
entrada como no interior do ambiente, sem prejuízo de outras orientações emitidas pela 
Vigilância Sanitária.
Parágrafo único Caso compareça algum familiar, seja residente no município ou fora, 
com sintomas de Coronavirus, deverá ser comunicado imediatamente às autoridades 
sanitárias do município.
Art. 12. As pessoas físicas e jurídicas sujeitar-se-ão ao cumprimento das medidas 
previstas neste Decreto, e o seu descumprimento acarretará responsabilização, nos 
termos previstos em lei. O seu descumprimento configurará infração sanitária, multa de 
R$ 1.045,00 a ser revertida ao Fundo Municipal ou Estadual de Saúde, sem prejuízo 
de comunicação a outras autoridades competentes como Delegacia de Polícia, Polícia 
Militar e Ministério Público, para que adotem as medidas que entenderem cabíveis.
Art. 13. Essas medidas poderão sofrer alterações a qualquer tempo tanto para aumentar 
ou diminuir as condicionantes sanitárias ao funcionamento do comercio local, que sejam 
necessárias para o combate a transmissão humana pelo COVID-19 em nosso município;
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seu efeito por 
tempo indeterminado.
Alto Piquiri, Terça-feira, 31 de Março de 2020.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal
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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade,
podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 23/04/2020.

Placa Veículo Auto Infração Data Infração Código Infração
AAA8218 279350S000048688 24/02/2020 60503
AAM9488 279350S000048990 29/02/2020 60503
AAY0783 279350S000048899 28/02/2020 60503
ABG0280 279350S000048692 24/02/2020 56732
ABJ5546 279350S000049163 02/03/2020 60503
ABL7375 279350S000048977 28/02/2020 60503
ABT9178 279350S000048993 29/02/2020 60503
ACK1J27 279350S000048980 29/02/2020 56732
ACP2781 279350S000048797 26/02/2020 60503
ACR5A51 279350S000048873 25/02/2020 60503
ACY0G69 279350S000049114 01/03/2020 56732
ACY0G69 279350S000049093 01/03/2020 56732
ADG7D17 279350S000048632 25/02/2020 60503
ADH2I95 279350S000048646 24/02/2020 60503
ADH7420 279350S000048830 25/02/2020 60503
ADO4813 279350S000048974 28/02/2020 60503
ADR2689 279350S000049054 29/02/2020 60503
ADT6239 279350S000048837 25/02/2020 56732
ADT8276 279350S000049016 29/02/2020 60503
AEA3593 279350S000048659 24/02/2020 60503
AEK0995 279350S000048850 25/02/2020 56732
AEK0995 279350S000048641 25/02/2020 56732
AEK2D36 279350S000048853 25/02/2020 56732
AEM7555 279350S000048665 24/02/2020 60503
AEP1707 279350S000048845 26/02/2020 60503
AER6F55 279350S000049033 29/02/2020 60503
AEY7121 279350S000048846 26/02/2020 60503
AFD9414 279350S000049155 02/03/2020 60503
AFI5398 279350S000048635 25/02/2020 60503
AFO8818 279350S000048940 29/02/2020 56732
AFS3670 279350S000049112 01/03/2020 60503
AFS5564 279350S000048791 27/02/2020 60503
AFW2563 279350S000048800 26/02/2020 60503
AGC7274 279350S000049145 02/03/2020 60503
AGH0929 279350S000048687 24/02/2020 60503
AGH8546 279350S000049164 02/03/2020 60503
AGL6640 279350S000048724 25/02/2020 60503
AGQ1106 279350S000048705 24/02/2020 56732
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AGT1771 279350S000049020 29/02/2020 60503
AGW7902 279350S000048848 26/02/2020 60503
AHE4604 279350S000048682 24/02/2020 56732
AHF1853 279350S000048918 26/02/2020 60503
AHK4564 279350S000048967 27/02/2020 56732
AHN5807 279350S000048633 25/02/2020 60503
AHR3G68 279350S000048729 25/02/2020 60503
AHS0B66 279350S000048902 28/02/2020 60503
AHS1348 279350S000049000 01/03/2020 60503
AHX7H56 279350S000049120 01/03/2020 60503
AII4177 279350S000049170 02/03/2020 60503
AIO5674 279350S000048696 24/02/2020 60503
AIW3075 279350S000049175 02/03/2020 60503
AIW8763 279350S000048983 28/02/2020 60503
AJA7288 279350S000048862 26/02/2020 60503
AJF5291 279350S000048996 29/02/2020 60503
AJG6D32 279350S000049044 29/02/2020 60503
AJI9650 279350S000049009 01/03/2020 60503
AJI9650 279350S000049111 01/03/2020 60503
AJL7659 279350S000049166 02/03/2020 60503
AJQ1155 279350S000048992 29/02/2020 60503
AJQ6659 279350S000048677 24/02/2020 56732
AJS4493 279350S000048924 27/02/2020 60503
AKA3624 279350S000049147 02/03/2020 60503
AKA3624 279350S000048652 24/02/2020 60503
AKA3624 279350S000048648 24/02/2020 60503
AKC1405 279350S000048814 27/02/2020 60503
AKG0291 279350S000048770 26/02/2020 60503
AKK1716 279350S000048874 26/02/2020 60503
AKT4A32 279350S000048680 24/02/2020 56732
AKT8302 279350S000049010 01/03/2020 56732
AKV6257 279350S000048895 28/02/2020 60503
AKY0131 279350S000049046 29/02/2020 60503
AKY3404 279350S000049068 29/02/2020 60503
AKZ2612 279350S000048808 26/02/2020 60503
ALA9545 279350S000048727 25/02/2020 60503
ALC7898 279350S000049130 01/03/2020 56732
ALD9H90 279350S000048982 27/02/2020 60503
ALG1879 279350S000049067 29/02/2020 60503
ALG3J23 279350S000048798 26/02/2020 56732
ALH5719 279350S000049058 29/02/2020 60503
ALN1840 279350S000049143 02/03/2020 60503
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ALN4068 279350S000048976 28/02/2020 60503
ALN7681 279350S000049045 29/02/2020 60503
ALR8026 279350S000048829 25/02/2020 60503
ALS2145 279350S000048714 24/02/2020 60503
ALV1046 279350S000048639 24/02/2020 60503
ALV1046 279350S000048722 24/02/2020 60503
ALV1046 279350S000048640 24/02/2020 60503
ALV1046 279350S000048723 24/02/2020 60503
ALV1046 279350S000048790 27/02/2020 60503
ALV4337 279350S000049077 01/03/2020 60503
ALW7591 279350S000048629 24/02/2020 60503
ALY9013 279350S000049095 01/03/2020 56732
AMB6113 279350S000049028 01/03/2020 60503
AMF5357 279350S000048755 27/02/2020 60503
AMH2I16 279350S000049162 02/03/2020 60503
AMH5583 279350S000048671 25/02/2020 60503
AMH9J33 279350S000049079 01/03/2020 60503
AMI4175 279350S000048645 24/02/2020 60503
AMI6303 279350S000048975 28/02/2020 60503
AMK9104 279350S000048676 24/02/2020 60503
AMM7146 279350S000048738 25/02/2020 60503
AMM9B37 279350S000048908 28/02/2020 60503
AMQ9314 279350S000048987 29/02/2020 60503
AMS7H46 279350S000048787 27/02/2020 60503
AMT2064 279350S000048760 27/02/2020 60503
AMT8934 279350S000048964 27/02/2020 56732
AMU0F62 279350S000048954 28/02/2020 60503
AMU8167 279350S000048715 24/02/2020 56732
AMX8191 279350S000048734 25/02/2020 60503
AMZ4869 279350S000048651 24/02/2020 60503
ANB9557 279350S000048684 24/02/2020 60503
ANC4202 279350S000048775 26/02/2020 60503
AND8A45 279350S000049116 01/03/2020 60503
ANE0844 279350S000048857 25/02/2020 60503
ANE3235 279350S000048803 26/02/2020 60503
ANF1815 279350S000048897 28/02/2020 60503
ANF4926 279350S000048939 28/02/2020 60503
ANG6730 279350S000048948 27/02/2020 60503
ANG6730 279350S000048861 26/02/2020 60503
ANM1190 279350S000048937 28/02/2020 60503
ANO2D88 279350S000048856 25/02/2020 60503
ANO5B14 279350S000048880 25/02/2020 60503
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ANP5923 279350S000048735 25/02/2020 60503
ANT3188 279350S000049124 01/03/2020 56732
ANT7833 279350S000048877 25/02/2020 60503
ANV2296 279350S000048721 24/02/2020 60503
ANV7847 279350S000049071 01/03/2020 60503
ANX4907 279350S000048719 24/02/2020 60503
ANY2324 279350S000048759 26/02/2020 56732
ANY6221 279350S000049105 01/03/2020 60503
AOA3981 279350S000048754 27/02/2020 60503
AOA3981 279350S000048756 27/02/2020 60503
AOD1674 279350S000049167 02/03/2020 56732
AOG9140 279350S000049035 29/02/2020 60503
AOJ4416 279350S000048631 25/02/2020 60503
AOK2602 279350S000048938 28/02/2020 60503
AOK2602 279350S000049082 01/03/2020 60503
AOK2602 279350S000048753 26/02/2020 60503
AOL4365 279350S000049171 02/03/2020 60503
AOL9008 279350S000048740 25/02/2020 56732
AOM3508 116100E008139856 18/02/2020 57380
AOM8H72 279350S000048657 25/02/2020 60503
AOO0781 279350S000049086 29/02/2020 60503
AOR4942 279350S000048842 26/02/2020 60503
AOR4942 279350S000048690 24/02/2020 60503
AOR7983 279350S000048892 28/02/2020 60503
AOT0605 279350S000048955 28/02/2020 56732
AOY7992 279350S000049096 01/03/2020 60503
APC6471 279350S000049006 29/02/2020 60503
APD0718 279350S000048999 01/03/2020 60503
APF4696 279350S000049106 01/03/2020 56732
APH7108 279350S000048883 26/02/2020 60503
API5922 279350S000049037 29/02/2020 60503
API8I22 279350S000048825 27/02/2020 60503

APK5703 279350S000048828 25/02/2020 56732
APR3786 279350S000048710 24/02/2020 60503
APS2945 279350S000049085 01/03/2020 60503
APU6787 279350S000049047 29/02/2020 60503
APV1I81 279350S000049038 29/02/2020 60503
APY1441 279350S000048786 27/02/2020 60503
APY8J83 279350S000048716 24/02/2020 60503
APZ1681 279350S000048815 27/02/2020 56732
AQB0850 279350S000049080 01/03/2020 60503
AQB3C44 279350S000048764 26/02/2020 60503

Emitido em: 02/04/2020 18:00 Página: 4 de 14 Desenvolvido pela Celepar

TR
IAL M

O
D

E − a valid license w
ill rem

ove this m
essage. See the keyw

ords property of this PD
F for m

ore inform
ation.

AQE1158 279350S000049139 02/03/2020 60503
AQE3461 279350S000048849 25/02/2020 56732
AQJ2318 279350S000048916 28/02/2020 60503
AQJ5151 279350S000048925 27/02/2020 56732
AQK5689 279350S000049101 01/03/2020 56732
AQQ2273 279350S000048776 26/02/2020 60503
AQQ7B32 279350S000048809 27/02/2020 60503
AQQ8079 279350S000048844 26/02/2020 60503
ARE0949 279350S000049019 29/02/2020 60503
ARE0949 279350S000049018 29/02/2020 60503
ARI5224 279350S000048777 26/02/2020 60503
ARI7J43 279350S000049013 29/02/2020 60503
ARJ1045 279350S000048841 26/02/2020 60503
ARJ8832 279350S000049122 01/03/2020 60503
ARJ8832 279350S000048881 25/02/2020 60503
ARJ8832 279350S000048644 25/02/2020 60503
ARJ9086 279350S000048725 25/02/2020 60503
ARO0663 279350S000048731 25/02/2020 60503
ARO3287 279350S000049025 01/03/2020 60503
ARO7987 279350S000048973 28/02/2020 60503
ARP7363 279350S000049049 29/02/2020 60503
ARQ6889 279350S000049108 01/03/2020 60503
ARQ8655 279350S000049078 01/03/2020 60503
ARR6809 279350S000049102 01/03/2020 60503
ARR6809 279350S000048879 25/02/2020 60503
ARS5229 279350S000048743 25/02/2020 60503
ARU1575 279350S000049109 01/03/2020 56732
ARX1A14 279350S000048693 24/02/2020 60503
ASC5528 279350S000048981 27/02/2020 60503
ASD4G26 279350S000048878 25/02/2020 60503
ASD9338 279350S000048758 27/02/2020 60503
ASE9980 279350S000049100 01/03/2020 60503
ASF8I63 279350S000048628 24/02/2020 60503
ASG8034 279350S000048799 26/02/2020 60503
ASK7911 279350S000049088 29/02/2020 60503
ASL6744 279350S000048779 27/02/2020 60503
ASM0962 279350S000048840 26/02/2020 56732
ASM5055 279350S000048689 24/02/2020 56732
ASN7135 279350S000048818 27/02/2020 60503
ASN8810 279350S000049073 01/03/2020 60503
ASO4610 279350S000048765 27/02/2020 60503
ASP2767 279350S000048785 27/02/2020 60503
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ASQ2C67 279350S000048781 27/02/2020 60503
AST5091 279350S000049157 02/03/2020 60503
AST7919 279350S000048917 28/02/2020 60503
ATA5797 279350S000048649 24/02/2020 60503
ATE6752 279350S000048745 25/02/2020 56732
ATF2195 279350S000049177 02/03/2020 60503
ATF5030 279350S000048991 29/02/2020 60503
ATI9F04 279350S000048985 29/02/2020 60503
ATK8418 279350S000048930 27/02/2020 60503
ATN1522 279350S000048962 29/02/2020 56732
ATN9685 279350S000049072 01/03/2020 56732
ATO6389 279350S000049026 01/03/2020 56732
ATP4136 279350S000049140 02/03/2020 60503
ATP7317 279350S000048838 25/02/2020 56732
ATX1828 279350S000048934 28/02/2020 60503
AUA8J95 279350S000048912 28/02/2020 60503
AUK9059 279350S000049165 02/03/2020 60503
AUQ6146 279350S000048695 24/02/2020 60503
AUR7397 279350S000048832 25/02/2020 60503
AUT9396 279350S000048733 25/02/2020 60503
AUV2299 279350S000048741 25/02/2020 60503
AUX0B61 279350S000048812 27/02/2020 60503
AVA5I42 279350S000048946 29/02/2020 60503
AVC3354 279350S000049050 29/02/2020 60503
AVC3656 279350S000048887 28/02/2020 60503
AVK4H06 279350S000049062 29/02/2020 60503
AVL2328 279350S000048647 24/02/2020 56732
AVQ8G01 279350S000048872 25/02/2020 56732
AVR4J97 279350S000048860 26/02/2020 60503
AVS3118 279350S000049168 02/03/2020 60503
AVV3844 279350S000048742 25/02/2020 56732
AVV5988 279350S000049107 01/03/2020 60503
AVX9871 279350S000048643 25/02/2020 60503
AVY1859 279350S000048766 27/02/2020 56732
AVY8265 279350S000049076 01/03/2020 56732
AVZ0145 279350S000049125 01/03/2020 60503
AWA2975 279350S000048730 25/02/2020 60503
AWA9848 279350S000049110 01/03/2020 60503
AWB3522 279350S000049137 02/03/2020 60503
AWE0278 279350S000049144 02/03/2020 60503
AWE1462 279350S000048927 27/02/2020 60503
AWG2550 279350S000048794 26/02/2020 56732
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AWH9165 279350S000048936 28/02/2020 56732
AWJ5799 279350S000048929 27/02/2020 56732
AWJ8G01 279350S000049004 29/02/2020 60503
AWK4761 279350S000048685 24/02/2020 60503
AWL6644 279350S000048813 27/02/2020 56732
AWM2168 279350S000049089 29/02/2020 60503
AWN5325 279350S000048997 01/03/2020 60503
AWQ8067 279350S000049117 01/03/2020 60503
AWV5377 279350S000049023 01/03/2020 60503
AWW8995 279350S000048919 28/02/2020 60503
AWY3783 279350S000049074 01/03/2020 60503
AWY9F15 279350S000048922 26/02/2020 60503
AWZ5H53 279350S000049042 29/02/2020 56732
AXA9J63 279350S000048965 27/02/2020 60503
AXC4200 279350S000048788 27/02/2020 60503
AXE8H13 279350S000048773 26/02/2020 60503
AXF3912 279350S000049043 29/02/2020 60503
AXG2907 279350S000049149 02/03/2020 60503
AXI3030 279350S000049027 01/03/2020 60503
AXI5098 279350S000049041 01/03/2020 60503
AXM6104 279350S000049103 01/03/2020 56732
AXO7223 279350S000048891 28/02/2020 56732
AXP2708 279350S000048667 24/02/2020 60503
AXW3400 279350S000048942 29/02/2020 60503
AXW6D11 279350S000048780 27/02/2020 60503
AXY3964 279350S000048893 28/02/2020 56732
AXZ5946 279350S000048909 28/02/2020 56732
AYA3757 279350S000048642 25/02/2020 60503
AYC6725 279350S000048851 25/02/2020 56732
AYD6135 279350S000048784 27/02/2020 60503
AYG5D40 279350S000048953 28/02/2020 60503
AYH2954 279350S000048847 26/02/2020 56732
AYH2954 279350S000049029 29/02/2020 60503
AYH2989 279350S000048634 25/02/2020 60503
AYH2989 279350S000048636 25/02/2020 60503
AYI4641 279350S000048660 24/02/2020 60503
AYL8D00 279350S000048679 24/02/2020 60503
AYM8968 279350S000049161 02/03/2020 60503
AYO8276 279350S000048864 26/02/2020 56732
AYP3981 279350S000049022 01/03/2020 56732
AYQ3810 279350S000048957 28/02/2020 60503
AYR4497 279350S000049179 02/03/2020 56732
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AYS2444 279350S000048956 28/02/2020 56732
AYT1002 279350S000048666 24/02/2020 60503
AYU0295 279350S000049056 29/02/2020 60503
AYU4291 279350S000048718 24/02/2020 60503
AYV0585 279350S000048768 27/02/2020 60503
AYW2588 279350S000048835 25/02/2020 60503
AZA2977 279350S000048988 29/02/2020 56732
AZD5138 279350S000048910 28/02/2020 56732
AZF3700 279350S000049092 01/03/2020 60503
AZK8274 279350S000048901 28/02/2020 60503
AZK8972 279350S000049066 29/02/2020 60503
AZN0479 279350S000049099 01/03/2020 56732
AZN0871 279350S000049173 02/03/2020 60503
AZN5H04 279350S000048839 26/02/2020 60503
AZO8F32 279350S000048804 26/02/2020 60503
AZQ2232 279350S000049014 29/02/2020 56732
AZQ2G17 279350S000048836 25/02/2020 56732
AZQ6244 279350S000048876 26/02/2020 56732
AZR9798 279350S000048968 27/02/2020 60503
AZS0271 279350S000048678 24/02/2020 60503
AZT0I36 279350S000049061 29/02/2020 60503
AZU4914 279350S000049030 29/02/2020 60503
AZV0767 279350S000048712 24/02/2020 60503
AZV8574 279350S000048658 25/02/2020 56732
AZW7629 279350S000048763 26/02/2020 56732
AZX7969 279350S000049131 01/03/2020 60503
AZY0065 279350S000048726 25/02/2020 60503
BAA7631 279350S000048859 26/02/2020 60503
BAD5I48 279350S000048686 24/02/2020 56732
BAG2903 279350S000048819 27/02/2020 60503
BAK0605 279350S000049178 02/03/2020 56732
BAO4887 279350S000049083 01/03/2020 60503
BAO4A88 279350S000048928 27/02/2020 56732
BAQ3044 279350S000048900 28/02/2020 60503
BAS2560 279350S000048865 26/02/2020 60503
BAT7G79 279350S000049034 29/02/2020 60503
BAU4J17 279350S000048826 25/02/2020 60503
BAW1803 279350S000049024 01/03/2020 56732
BAY0379 279350S000048810 27/02/2020 56732
BAY5524 279350S000048882 26/02/2020 60503
BAZ0F56 279350S000048833 25/02/2020 56732
BAZ3708 279350S000048852 25/02/2020 56732
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BBD6855 279350S000049032 29/02/2020 60503
BBE8938 279350S000049141 02/03/2020 60503
BBF9476 279350S000049055 29/02/2020 60503
BBF9479 279350S000048971 28/02/2020 60503
BBG8917 279350S000049154 02/03/2020 60503
BBJ4371 279350S000049169 02/03/2020 60503
BBJ6822 279350S000048767 27/02/2020 60503
BBL4260 279350S000048668 25/02/2020 60503
BBL4C38 279350S000048675 24/02/2020 56732
BBL9190 279350S000048947 27/02/2020 56732
BBP5621 279350S000048894 28/02/2020 60503
BBR4217 279350S000048702 24/02/2020 60503
BBS6176 279350S000048986 29/02/2020 60503
BBU1040 279350S000048834 25/02/2020 60503
BBU9572 279350S000048821 27/02/2020 60503
BBV0H42 279350S000049104 01/03/2020 60503
BBV4106 279350S000049126 01/03/2020 60503
BBY9879 279350S000049174 02/03/2020 56732
BCC6775 279350S000049021 01/03/2020 60503
BCE4301 279350S000048700 24/02/2020 56732
BCE6541 279350S000049012 01/03/2020 60503
BCE9422 279350S000048858 26/02/2020 60503
BCJ4I87 279350S000049127 01/03/2020 60503
BCL1776 279350S000048969 27/02/2020 56732
BCL4171 279350S000049007 29/02/2020 60503
BCL4171 279350S000049135 02/03/2020 60503
BCL4171 279350S000048751 26/02/2020 60503
BCL4171 279350S000048885 28/02/2020 60503
BCM8749 279350S000048966 27/02/2020 60503
BCN7299 279350S000048795 26/02/2020 56732
BCO6890 279350S000048627 24/02/2020 60503
BCP6115 279350S000048653 24/02/2020 60503
BCQ1690 279350S000048933 28/02/2020 56732
BCT0F43 279350S000048739 25/02/2020 60503
BCU8B08 279350S000048663 24/02/2020 60503
BCV5H24 279350S000048672 25/02/2020 60503
BCW4G39 279350S000048906 28/02/2020 56732
BCX4A69 279350S000048711 24/02/2020 60503
BCX5I81 279350S000049146 02/03/2020 60503
BCX6A57 279350S000049176 02/03/2020 60503
BDA8H96 279350S000048945 29/02/2020 60503
BDB3B75 279350S000048728 25/02/2020 56732
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BDC4F07 279350S000048868 25/02/2020 60503
BDD6H06 279350S000048736 25/02/2020 60503
BDD6H06 279350S000048683 24/02/2020 60503
BDE1C48 279350S000049150 02/03/2020 60503
BDE1C48 279350S000048958 28/02/2020 60503
BDF5J02 279350S000048867 26/02/2020 60503
BDG0H26 279350S000048747 25/02/2020 60503
BDJ8E18 279350S000049063 29/02/2020 60503
BDL3I57 279350S000048978 28/02/2020 60503
BDL3I57 279350S000048984 28/02/2020 60503
BDN9E34 279350S000049151 02/03/2020 60503
BDP2B19 279350S000048944 29/02/2020 56732
BDP4F68 279350S000048801 26/02/2020 60503
BDP5F03 279350S000048796 26/02/2020 56732
BDP5F08 279350S000048805 26/02/2020 60503
BDR2E90 279350S000048664 24/02/2020 60503
BDR5E06 279350S000049065 29/02/2020 56732
BDS0G41 279350S000048713 24/02/2020 60503
BDS0G41 279350S000048656 25/02/2020 60503
BDS0G41 279350S000048831 25/02/2020 60503
BDS8H94 279350S000049121 01/03/2020 60503
BDU2A98 279350S000048863 26/02/2020 56732
BDW5F83 279350S000049052 29/02/2020 60503
BEC1G18 279350S000048807 26/02/2020 60503
BET5489 279350S000049017 29/02/2020 60503
BGR3520 279350S000049172 02/03/2020 56732
BHO5024 279350S000048630 25/02/2020 60503
BIG4478 279350S000048972 28/02/2020 56732
BIH3106 279350S000048802 26/02/2020 60503
BJK1290 279350S000049094 01/03/2020 56732
BMR8668 279350S000049003 01/03/2020 60503
BMR8668 279350S000049084 01/03/2020 60503
BOC1590 279350S000048697 24/02/2020 60503
BOO9A31 279350S000049075 01/03/2020 60503
BPZ3663 279350S000048914 28/02/2020 60503
BTK6085 279350S000049136 02/03/2020 60503
BUO4100 279350S000049001 01/03/2020 60503
BUY6924 279350S000048904 28/02/2020 60503
BXN0796 279350S000048923 27/02/2020 60503
CAG3417 279350S000048757 27/02/2020 60503
CBK0804 279350S000048650 24/02/2020 60503
CEU9971 279350S000049129 01/03/2020 56732
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CHB8857 279350S000048989 29/02/2020 60503
CIQ0837 279350S000048772 26/02/2020 60503
CJC3896 279350S000048941 29/02/2020 60503
CLF7B89 279350S000048811 27/02/2020 56732
CLI1461 279350S000048717 24/02/2020 56732

CMC4465 279350S000048703 24/02/2020 56732
CMN9351 279350S000049160 02/03/2020 60503
CMY2070 279350S000048869 25/02/2020 60503
CSB0913 279350S000048921 28/02/2020 56732
CSU3392 279350S000049048 29/02/2020 60503
CVR7874 279350S000048823 27/02/2020 56732
CXE0925 279350S000049087 29/02/2020 56732
CYG8140 279350S000048871 25/02/2020 56732
CZX9448 279350S000048920 28/02/2020 56732
DAM0024 279350S000048959 28/02/2020 56732
DDF8073 279350S000048669 25/02/2020 60503
DEJ4826 279350S000048886 28/02/2020 60503
DFV3220 279350S000048994 29/02/2020 60503
DFW8726 279350S000048979 29/02/2020 56732
DIE7148 279350S000048706 24/02/2020 60503
DJK5J27 279350S000048654 24/02/2020 60503
DOL5991 279350S000048701 24/02/2020 56732
DQQ7039 279350S000048789 27/02/2020 60503
DQX0240 279350S000048708 24/02/2020 56732
DSK6376 279350S000049064 29/02/2020 60503
DTR2087 279350S000048762 27/02/2020 60503
DWQ2153 279350S000048931 27/02/2020 56732
DXQ3I29 279350S000048769 26/02/2020 60503
DYO6892 279350S000048661 24/02/2020 60503
EBJ7553 279350S000048875 26/02/2020 60503
ECO5478 279350S000048943 29/02/2020 60503
EDF7261 279350S000048855 25/02/2020 60503
EDG0211 279350S000048903 28/02/2020 60503
EGE6279 279350S000048854 25/02/2020 56732
EIC1755 279350S000049128 01/03/2020 56732
EJZ8708 279350S000048817 27/02/2020 60503
EPT2136 279350S000049002 01/03/2020 60503
ERW8185 279350S000048998 01/03/2020 60503
ERX0A18 279350S000049081 01/03/2020 60503
ERZ7153 279350S000048866 26/02/2020 56732
ETM5633 279350S000048816 27/02/2020 60503
EUO1468 279350S000049159 02/03/2020 60503
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EVD5899 279350S000049036 29/02/2020 60503
EZB9770 279350S000049153 02/03/2020 60503
FDO4830 279350S000048782 27/02/2020 60503
FEA3480 279350S000048709 24/02/2020 56732
FJB8B78 279350S000049053 29/02/2020 60503
FJJ3503 279350S000048820 27/02/2020 60503
FKL2818 279350S000049098 01/03/2020 60503
FPJ1I81 279350S000048783 27/02/2020 60503
FST2771 279350S000048961 29/02/2020 60503
GCU7A78 279350S000048750 25/02/2020 60503
GDD5990 279350S000048674 24/02/2020 60503
GHE6807 279350S000049118 01/03/2020 56732
GOM5286 279350S000048806 26/02/2020 60503
GSJ6A21 279350S000048737 25/02/2020 60503
GUY5545 279350S000049040 01/03/2020 60503
GVT9829 279350S000049123 01/03/2020 60503
GZN6789 279350S000049070 01/03/2020 60503
HAX5H58 279350S000048960 29/02/2020 60503
HHL5C98 279350S000048699 24/02/2020 60503
HJF5F99 279350S000048889 28/02/2020 60503
HMZ9259 279350S000048911 28/02/2020 60503
HNB1869 279350S000048907 28/02/2020 60503
HOG3198 279350S000049148 02/03/2020 60503
HRN9E21 279350S000048898 28/02/2020 60503
HSG2237 279350S000049158 02/03/2020 60503
HSQ4404 279350S000049132 01/03/2020 60503
HSQ4404 279350S000049134 01/03/2020 60503
HSQ4404 279350S000049133 01/03/2020 60503
HSQ4404 279350S000048890 26/02/2020 60503
HSW5387 116100E008139858 18/02/2020 57380
HTT4470 279350S000048905 28/02/2020 56732
IKR2362 279350S000048995 29/02/2020 60503
IOK3350 279350S000049031 29/02/2020 60503
IPP6631 279350S000048778 27/02/2020 60503
ISG0433 279350S000048970 28/02/2020 60503
IWN2495 279350S000048951 27/02/2020 56732
IXU5E59 279350S000048638 24/02/2020 60503
JJZ7E53 279350S000048771 26/02/2020 60503
JPT9649 279350S000049119 01/03/2020 56732
JVA9477 279350S000048926 27/02/2020 56732
JZQ8883 279350S000048662 24/02/2020 60503
KIM2928 279350S000048694 24/02/2020 56732
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LKO9660 279350S000048752 26/02/2020 60503
LOX3861 279350S000048691 24/02/2020 60503
LPB8353 279350S000049090 01/03/2020 56732
LQM0902 279350S000049060 29/02/2020 60503
LXA0602 279350S000048746 25/02/2020 60503
LYV2887 279350S000048913 28/02/2020 60503
LZM7E48 279350S000049069 01/03/2020 56732
MCN9347 279350S000048761 27/02/2020 60503
MCZ2592 279350S000048896 28/02/2020 60503
MEJ6A84 279350S000049051 29/02/2020 60503
MEZ0484 279350S000049039 01/03/2020 60503
MGC3918 279350S000049113 01/03/2020 56732
MJJ6026 279350S000048720 24/02/2020 60503
MKD2199 279350S000049142 02/03/2020 60503
NDK8370 279350S000049011 01/03/2020 60503
NDW7837 279350S000048670 25/02/2020 60503
NJL3715 279350S000048774 26/02/2020 60503
NPC7096 279350S000048950 27/02/2020 56732
NPN6430 279350S000048949 27/02/2020 60503
NRM5028 279350S000048963 29/02/2020 60503
NRP0317 279350S000048698 24/02/2020 60503
NRP0317 279350S000049008 29/02/2020 60503
NRP0317 279350S000048793 27/02/2020 60503
NRP6338 279350S000048884 27/02/2020 60503
NRQ8536 279350S000048932 28/02/2020 60503
NSA2741 279350S000048732 25/02/2020 60503
NSA9225 279350S000048637 25/02/2020 60503
NSW4981 279350S000049057 29/02/2020 60503
NWI7899 279350S000048824 26/02/2020 60503
NWQ5199 279350S000048952 27/02/2020 56732
NWQ5199 279350S000048655 25/02/2020 60503
OAW2088 279350S000048843 26/02/2020 56732
OBC1130 279350S000048673 24/02/2020 60503
OBE0700 279350S000049138 02/03/2020 56732
OMH5290 279350S000048915 28/02/2020 60503
OMH5290 279350S000048822 27/02/2020 56732
OOJ2792 279350S000048935 28/02/2020 60503
OOO9454 279350S000048681 24/02/2020 60503
OOS2542 279350S000049005 29/02/2020 60503
OZK6F65 279350S000049097 01/03/2020 60503
PAZ2693 279350S000048748 25/02/2020 56732
PXE7221 279350S000048749 25/02/2020 60503
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PXO7765 279350S000048888 28/02/2020 60503
PYI8729 279350S000049152 02/03/2020 60503
PYQ1446 279350S000049156 02/03/2020 60503
QAB2412 279350S000048792 27/02/2020 60503
QAH0319 279350S000048744 25/02/2020 56732
QBA8574 279350S000048870 25/02/2020 60503
QCE1463 279350S000048704 24/02/2020 56732
QCE1463 279350S000048827 25/02/2020 56732
QFO3198 279350S000049059 29/02/2020 60503
QFW2705 279350S000049115 01/03/2020 60503
QHJ3362 279350S000048707 24/02/2020 56732
QHK0214 279350S000049091 01/03/2020 60503
QJS8262 279350S000049015 29/02/2020 60503
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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade,
podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 24/04/2020.

Placa Veículo Auto Infração Data Infração Código Infração
ADB0276 116100E008546705 29/02/2020 70561
ALO5227 116100E008016175 01/03/2020 65300
BBC1492 116100E008629792 01/03/2020 70561
BDI9G89 116100E008433282 24/02/2020 56222
BTI0323 116100E008016176 01/03/2020 65300
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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade,
podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 27/04/2020.

Placa Veículo Auto Infração Data Infração Código Infração
AAY7975 279350T000032316 27/02/2020 55500
ACE5683 279350T000031190 07/03/2020 65640
AEW3031 279350T000013786 06/03/2020 55414
AFD3456 279350T000031188 05/03/2020 76331
AFX5D58 279350T000031195 09/03/2020 73661
AHA8040 279350T000012884 27/02/2020 55414
AJD2659 279350T000031184 04/03/2020 76251
AJN1989 279350T000032324 29/02/2020 55411
AJY2093 279350T000011929 02/03/2020 76331
ALG1879 279350T000025324 27/02/2020 54600
AMA3566 279350T000031193 07/03/2020 57380
AMJ5444 279350T000032339 05/03/2020 54600
AMM8918 279350T000031185 04/03/2020 76331
ANM3833 279350T000013774 03/03/2020 55414
AOG5231 279350T000032353 05/03/2020 55411
AOQ9636 279350T000032355 06/03/2020 55417
APT4649 279350T000012886 27/02/2020 55414
AQF4354 279350T000025327 06/03/2020 55414
AQK5114 279350T000032326 29/02/2020 55414
AQU4503 279350T000032347 05/03/2020 55411
ARJ9086 279350T000012887 27/02/2020 55414
ARJ9086 279350T000013768 28/02/2020 55414
ASK3222 279350T000013765 28/02/2020 55414
ASN8771 279350T000032317 27/02/2020 55411
ASQ1714 279350T000013779 04/03/2020 55414
ATJ5821 279350T000032332 02/03/2020 76331
ATJ5821 279350T000032342 05/03/2020 54870
ATN2781 279350T000025330 07/03/2020 54100
ATS6H23 279350T000013788 06/03/2020 55414
ATV2904 279350T000032348 05/03/2020 55411
AUF4G65 279350T000032328 02/03/2020 76252
AUL2229 279350T000012885 27/02/2020 55414
AUO9D00 279350T000011934 04/03/2020 54600
AUT1841 279350T000032349 05/03/2020 55411
AVQ1134 279350T000032314 27/02/2020 55414
AWG7251 279350T000013782 05/03/2020 76331
AWI8633 279350T000012883 27/02/2020 55414
AWO8842 279350T000013766 28/02/2020 55414
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AXD8719 279350T000032330 02/03/2020 55417
AXI1A33 279350T000013772 03/03/2020 55414
AXL3165 279350T000032323 29/02/2020 76251
AXP1615 279350T000032327 29/02/2020 55414
AYH1C53 279350T000032329 02/03/2020 55417
AYL2116 279350T000032322 29/02/2020 55414
AYL2135 279350T000032319 27/02/2020 76331
AYP0C20 279350T000013780 05/03/2020 55414
AYX0134 279350T000013783 05/03/2020 76331
AYX6I83 279350T000032338 05/03/2020 76331
AZE6380 279350T000013784 05/03/2020 76331
AZG2H35 279350T000025329 07/03/2020 55414
AZY5B61 279350T000032343 05/03/2020 54870
AZY5B61 279350T000032344 05/03/2020 58350
BAM5G34 279350T000031183 04/03/2020 54600
BAR3B74 279350T000032337 03/03/2020 54600
BAS8301 279350T000032346 05/03/2020 54870
BBD3365 279350T000012882 27/02/2020 55414
BBH1206 279350T000013790 06/03/2020 76331
BBM3326 279350T000031186 04/03/2020 76331
BBM7A26 279350T000032320 27/02/2020 76331
BBO9130 279350T000032336 03/03/2020 70301
BBO9781 279350T000032335 03/03/2020 76332
BBU3539 279350T000011935 05/03/2020 54100
BBY7440 279350T000032325 29/02/2020 55411
BBZ2352 279350T000013771 03/03/2020 55414
BCG9540 279350T000011933 04/03/2020 76251
BCH5908 279350T000032352 05/03/2020 55411
BCH6D17 279350T000011931 02/03/2020 76331
BCM2797 279350T000013773 03/03/2020 55414
BCP7314 279350T000031173 27/02/2020 76331
BCQ7855 279350T000011932 02/03/2020 76331
BDB8A53 279350T000032341 05/03/2020 76251
BDB9B45 279350T000031175 03/03/2020 55414
BDC3C76 279350T000013778 04/03/2020 53800
BDE5253 279350T000032331 02/03/2020 76331
BDN1E31 279350T000032345 05/03/2020 54870
BDO2E74 279350T000032350 05/03/2020 55414
BDV3H53 279350T000032318 27/02/2020 55414
BDX6I22 279350T000013789 06/03/2020 54521
BET8007 279350T000032333 03/03/2020 76252
DII2J51 279350T000025328 06/03/2020 55414

Emitido em: 02/04/2020 18:01 Página: 2 de 3 Desenvolvido pela Celepar

TRIAL M
O

DE − a valid license will rem
ove this m

essage. See the keywords property of this PDF for m
ore inform

ation.

DMV0517 279350T000031191 07/03/2020 76331
DOK5074 279350T000031187 05/03/2020 70481
DTU3751 279350T000032354 06/03/2020 54600
EEZ0B10 279350T000013770 03/03/2020 55414
EGL9G34 279350T000013785 05/03/2020 51930
FBL4B91 279350T000013776 03/03/2020 55414
FBO4B44 279350T000013775 03/03/2020 55414
FLD8793 279350T000031189 07/03/2020 51930
FOT4E15 279350T000032351 05/03/2020 59910
GGA0A31 279350T000025326 03/03/2020 54600
HTJ2428 279350T000013787 06/03/2020 55414
ICJ0F58 279350T000032321 27/02/2020 55500
KKR3377 279350T000013781 05/03/2020 76331
KPV5741 279350T000031174 28/02/2020 55414
LXG3447 279350T000032340 05/03/2020 55414
NPM3B50 279350T000011930 02/03/2020 76331
NUG8D77 279350T000013767 28/02/2020 55414
OTR0527 279350T000031192 07/03/2020 76331
PMP5890 279350T000032356 08/03/2020 54600
QAH5906 279350T000032315 27/02/2020 76331
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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da
infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 24/04/2020, o qual será remetido à JARI para
julgamento.

Placa Veículo Auto Infração Data Infração Código Infração Valor Infração
AAH1815 279350S000044616 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AAX1E00 279350S000044769 25/12/2019 60503 R$ 293,47
ABJ6595 279350S000044642 23/12/2019 56732 R$ 130,16
ABL0814 279350S000044578 22/12/2019 60503 R$ 293,47
ACZ8D00 279350NIC0020358 04/03/2020 50020 R$ 130,16
ADM2254 279350S000044658 23/12/2019 60503 R$ 293,47
ADZ5561 279350S000044635 23/12/2019 56732 R$ 130,16
AEI0803 279350S000044655 23/12/2019 56732 R$ 130,16
AES6649 279350S000044651 23/12/2019 60503 R$ 293,47
AES6649 279350S000044564 21/12/2019 60503 R$ 293,47
AES6649 279350S000044520 20/12/2019 60503 R$ 293,47
AEV2859 279350S000044572 22/12/2019 56732 R$ 130,16
AFU2379 279350S000044818 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AGO2773 279350S000044808 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AGZ0995 279350NIC0020355 04/03/2020 50020 R$ 293,47
AGZ0995 279350NIC0020354 04/03/2020 50020 R$ 293,47
AGZ3255 279350S000044711 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AHP0455 279350S000044777 26/12/2019 60503 R$ 293,47
AHQ6351 279350S000044662 23/12/2019 60503 R$ 293,47
AHV5353 279350S000044819 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AIH2972 116100E007710993 25/12/2019 54521 R$ 195,23
AIM0C27 279350S000044573 21/12/2019 60503 R$ 293,47
AIO4635 116100E008461905 22/12/2019 55411 R$ 195,23
AIR6A02 279350S000044620 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AIW8900 279350S000044518 20/12/2019 56732 R$ 130,16
AJF4650 279350S000044728 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AJG2131 279350S000044739 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AJG5047 279350S000044600 23/12/2019 60503 R$ 293,47
AJV6B47 279350S000044800 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AKH7307 279350S000044525 20/12/2019 60503 R$ 293,47
AKO0487 279350S000044647 23/12/2019 56732 R$ 130,16
AKT8302 279350S000044569 22/12/2019 60503 R$ 293,47
AKV5713 279350S000044552 22/12/2019 60503 R$ 293,47
AKW1956 279350S000044716 25/12/2019 60503 R$ 293,47
ALG8691 279350S000044584 23/12/2019 60503 R$ 293,47
ALH5054 279350S000044695 25/12/2019 56732 R$ 130,16
ALK1763 279350S000044770 25/12/2019 60503 R$ 293,47
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ALL3751 279350S000044685 24/12/2019 60503 R$ 293,47
ALY5D99 279350S000044619 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AMF3103 279350S000044624 24/12/2019 56732 R$ 130,16
AMH9E99 279350S000044797 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AML7768 279350S000044626 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AMW5856 279350S000044762 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AMY9191 279350S000044775 25/12/2019 56732 R$ 130,16
AMZ6220 279350S000044786 24/12/2019 56732 R$ 130,16
ANB3356 279350S000044691 25/12/2019 56732 R$ 130,16
AND0634 279350S000044551 22/12/2019 60503 R$ 293,47
AND3891 279350S000044730 25/12/2019 56732 R$ 130,16
ANF2742 279350S000044668 25/12/2019 60503 R$ 293,47
ANF3596 279350S000044780 26/12/2019 60503 R$ 293,47
ANJ3251 279350S000044622 24/12/2019 60503 R$ 293,47
ANT9687 279350S000044588 23/12/2019 60503 R$ 293,47
ANU4972 279350S000044747 25/12/2019 60503 R$ 293,47
ANU4972 279350S000044748 25/12/2019 60503 R$ 293,47
ANV5885 279350S000044807 24/12/2019 56732 R$ 130,16
AOM4524 279350S000044568 21/12/2019 56732 R$ 130,16
AOP4010 279350S000044575 21/12/2019 60503 R$ 293,47
AOR6076 279350S000044592 23/12/2019 60503 R$ 293,47
AOU1781 279350S000044574 21/12/2019 60503 R$ 293,47
AOX4266 279350S000044763 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AOY4759 279350S000044583 23/12/2019 60503 R$ 293,47
AOZ2063 279350S000044772 25/12/2019 60503 R$ 293,47
APC6887 279350S000044794 24/12/2019 56732 R$ 130,16
APG8788 279350S000044732 25/12/2019 56732 R$ 130,16
APH7108 279350S000044815 24/12/2019 60503 R$ 293,47
APK5703 279350S000044595 23/12/2019 60503 R$ 293,47
APR9G89 116100E008009350 24/12/2019 70481 R$ 293,47
AQI5411 279350S000044756 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AQJ3959 279350S000044709 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AQL9418 279350S000044670 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AQO6315 279350S000044556 22/12/2019 56732 R$ 130,16
AQP5372 279350S000044579 22/12/2019 60503 R$ 293,47
AQQ2273 279350S000044820 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AQR5880 279350S000044784 24/12/2019 56732 R$ 130,16
AQV0754 279350S000044532 21/12/2019 60503 R$ 293,47
AQW9562 279350S000044580 22/12/2019 60503 R$ 293,47
AQZ2549 279350S000044633 23/12/2019 60503 R$ 293,47
AQZ4682 279350S000044629 24/12/2019 60503 R$ 293,47
ARB5180 279350S000044517 20/12/2019 56732 R$ 130,16
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ARB8435 279350S000044821 25/12/2019 60503 R$ 293,47
ARL9636 279350S000044744 24/12/2019 60503 R$ 293,47
ARP0E47 279350S000044712 25/12/2019 60503 R$ 293,47
ARQ5155 279350S000044816 24/12/2019 60503 R$ 293,47
ARQ5A71 279350S000044766 25/12/2019 56732 R$ 130,16
ARQ8810 279350S000044609 23/12/2019 60503 R$ 293,47
ASA2457 279350S000044817 24/12/2019 60503 R$ 293,47
ASD4178 279350S000044561 21/12/2019 60503 R$ 293,47
ASG5869 279350S000044673 24/12/2019 60503 R$ 293,47
ASH9727 279350S000044692 25/12/2019 60503 R$ 293,47
ASN0456 279350S000044669 25/12/2019 60503 R$ 293,47
ASP5871 279350S000044540 21/12/2019 60503 R$ 293,47
ASR3159 279350S000044679 24/12/2019 60503 R$ 293,47
ASX1896 279350S000044521 20/12/2019 60503 R$ 293,47
ATK1021 279350S000044628 24/12/2019 56732 R$ 130,16
ATL5382 279350S000044571 22/12/2019 60503 R$ 293,47
ATO7637 279350S000044596 23/12/2019 60503 R$ 293,47
ATO8678 279350S000044636 23/12/2019 56732 R$ 130,16
ATP8085 279350S000044627 24/12/2019 60503 R$ 293,47
ATR4328 279350S000044570 22/12/2019 60503 R$ 293,47
ATS1F71 279350S000044760 24/12/2019 60503 R$ 293,47
ATS7635 279350S000044617 24/12/2019 56732 R$ 130,16
ATZ9280 279350S000044688 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AUB8924 279350S000044686 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AUE0896 279350S000044771 25/12/2019 56732 R$ 130,16
AUG6012 279350S000044630 23/12/2019 56732 R$ 130,16
AUG9691 279350S000044587 23/12/2019 60503 R$ 293,47
AUH3295 279350S000044719 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AUI4847 279350S000044657 23/12/2019 56732 R$ 130,16
AUL7469 279350S000044577 21/12/2019 60503 R$ 293,47
AUO1407 279350S000044637 23/12/2019 56732 R$ 130,16
AUO3425 279350S000044822 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AUQ4814 279350S000044529 21/12/2019 60503 R$ 293,47
AVB2123 279350S000044706 24/12/2019 56732 R$ 130,16
AVG4298 279350S000044648 23/12/2019 56732 R$ 130,16
AVI3079 279350S000044522 20/12/2019 60503 R$ 293,47
AVK9337 279350NIC0020360 04/03/2020 50020 R$ 130,16
AVM4309 279350S000044608 23/12/2019 60503 R$ 293,47
AVP5312 279350S000044681 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AVR1679 279350S000044790 24/12/2019 56732 R$ 130,16
AVU9565 279350S000044667 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AWC9109 279350S000044558 22/12/2019 56732 R$ 130,16
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AWC9754 279350S000044586 23/12/2019 60503 R$ 293,47
AWC9754 279350S000044597 23/12/2019 60503 R$ 293,47
AWF6I92 279350S000044563 21/12/2019 56732 R$ 130,16
AWF8F31 279350S000044767 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AWI7500 279350S000044604 23/12/2019 56732 R$ 130,16
AWS0893 279350S000044615 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AWS4338 279350S000044526 21/12/2019 60503 R$ 293,47
AWS4338 279350S000044750 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AWU5F85 279350S000044787 24/12/2019 56732 R$ 130,16
AWU8980 279350S000044704 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AWW9381 279350S000044537 22/12/2019 56732 R$ 130,16
AWX6017 279350S000044649 23/12/2019 60503 R$ 293,47
AWX7118 279350S000044640 23/12/2019 60503 R$ 293,47
AXA1628 279350S000044539 22/12/2019 56732 R$ 130,16
AXA5770 279350S000044544 21/12/2019 56732 R$ 130,16
AXC1E69 279350S000044541 21/12/2019 56732 R$ 130,16
AXC6682 279350S000044722 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AXG7857 279350NIC0020363 04/03/2020 50020 R$ 130,16
AXH1811 116100E007783187 22/12/2019 54522 R$ 195,23
AXI2966 279350S000044705 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AXJ1I02 279350S000044598 23/12/2019 56732 R$ 130,16
AXJ7940 279350S000044689 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AXL7995 279350S000044804 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AXM1287 279350S000044590 23/12/2019 56732 R$ 130,16
AXU9777 279350S000044713 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AXY9629 279350S000044752 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AYE4488 279350NIC0020362 04/03/2020 50020 R$ 130,16
AYF6916 279350S000044618 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AYH2I89 279350S000044538 22/12/2019 56732 R$ 130,16
AYN3065 279350S000044751 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AYP5219 279350S000044634 23/12/2019 60503 R$ 293,47
AYT4037 279350S000044792 24/12/2019 60503 R$ 293,47
AYU5674 279350S000044672 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AZG9209 279350S000044646 23/12/2019 56732 R$ 130,16
AZH0E56 279350S000044581 22/12/2019 60503 R$ 293,47
AZJ0062 279350S000044698 25/12/2019 60503 R$ 293,47
AZJ3E27 279350S000044656 23/12/2019 60503 R$ 293,47
AZM9A63 279350S000044726 25/12/2019 56732 R$ 130,16
AZN2986 279350S000044654 23/12/2019 60503 R$ 293,47
AZT9816 279350S000044745 24/12/2019 60503 R$ 293,47
BAB0I33 279350S000044742 25/12/2019 60503 R$ 293,47
BAB5044 279350S000044741 25/12/2019 60503 R$ 293,47
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BAB8664 279350S000044593 23/12/2019 56732 R$ 130,16
BAD6392 279350S000044621 24/12/2019 60503 R$ 293,47
BAH7599 279350S000044813 25/12/2019 60503 R$ 293,47
BAI6375 279350S000044811 25/12/2019 60503 R$ 293,47
BAK7096 279350S000044801 25/12/2019 56732 R$ 130,16
BAO6111 279350NIC0020357 04/03/2020 50020 R$ 130,16
BAT7129 279350S000044690 25/12/2019 60503 R$ 293,47
BAU1D49 279350S000044639 23/12/2019 56732 R$ 130,16
BAV1E80 279350S000044693 25/12/2019 60503 R$ 293,47
BAV7141 279350S000044567 21/12/2019 60503 R$ 293,47
BAX4878 279350S000044684 24/12/2019 60503 R$ 293,47
BBC1524 279350S000044545 21/12/2019 56732 R$ 130,16
BBE0889 279350S000044729 25/12/2019 60503 R$ 293,47
BBE8938 279350S000044664 24/12/2019 60503 R$ 293,47
BBF5511 279350S000044746 25/12/2019 56732 R$ 130,16
BBG6592 279350NIC0020366 04/03/2020 50020 R$ 260,32
BBG8917 279350S000044789 24/12/2019 56732 R$ 130,16
BBJ6069 279350S000044612 23/12/2019 60503 R$ 293,47
BBK1365 279350S000044738 25/12/2019 60503 R$ 293,47
BBL3293 279350S000044799 25/12/2019 56732 R$ 130,16
BBM1F18 279350S000044683 24/12/2019 56732 R$ 130,16
BBU8073 279350S000044826 24/12/2019 56732 R$ 130,16
BBV7927 279350S000044631 23/12/2019 56732 R$ 130,16
BBY2B83 279350S000044795 25/12/2019 60503 R$ 293,47
BBZ1B14 279350S000044781 26/12/2019 56732 R$ 130,16
BCA1740 116100E008433207 22/12/2019 54522 R$ 195,23
BCB5615 279350S000044809 25/12/2019 60503 R$ 293,47
BCC8906 279350S000044788 24/12/2019 56732 R$ 130,16
BCH9122 279350NIC0020364 04/03/2020 50020 R$ 130,16
BCL7668 279350S000044613 23/12/2019 60503 R$ 293,47
BCL7J13 279350S000044753 24/12/2019 56732 R$ 130,16
BCQ6J80 116100E008433208 22/12/2019 55411 R$ 195,23
BCV0023 279350S000044666 24/12/2019 60503 R$ 293,47
BCV3H02 279350NIC0020353 04/03/2020 50020 R$ 130,16
BDA5D10 279350S000044806 24/12/2019 60503 R$ 293,47
BDF8H27 279350NIC0020365 04/03/2020 50020 R$ 195,23
BDG8D97 279350NIC0020359 04/03/2020 50020 R$ 130,16
BDI1222 279350S000044555 22/12/2019 56732 R$ 130,16
BDL4F06 279350S000044755 24/12/2019 60503 R$ 293,47
BDR2G08 279350S000044785 24/12/2019 56732 R$ 130,16
BEF1120 279350NIC0020356 04/03/2020 50020 R$ 130,16
BEM4746 279350S000044632 23/12/2019 56732 R$ 130,16
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BER8081 279350S000044660 23/12/2019 60503 R$ 293,47
BEZ9G99 279350S000044697 25/12/2019 60503 R$ 293,47
BLK4254 279350S000044805 25/12/2019 60503 R$ 293,47
BMA9485 279350S000044682 25/12/2019 60503 R$ 293,47
BSH2416 279350S000044650 23/12/2019 56732 R$ 130,16
BXJ2145 279350S000044582 19/12/2019 60503 R$ 293,47
CCH9201 279350S000044589 23/12/2019 56732 R$ 130,16
CCQ7703 279350S000044680 25/12/2019 60503 R$ 293,47
CDL4911 279350S000044671 25/12/2019 60503 R$ 293,47
CDL9773 279350S000044531 21/12/2019 56732 R$ 130,16
CEO7047 279350S000044824 25/12/2019 56732 R$ 130,16
CGB4270 279350S000044659 23/12/2019 60503 R$ 293,47
CGV9011 279350S000044703 24/12/2019 60503 R$ 293,47
CHR7993 279350S000044530 21/12/2019 60503 R$ 293,47
CIH4088 279350S000044791 24/12/2019 56732 R$ 130,16
CJK8057 279350S000044606 20/12/2019 60503 R$ 293,47
CNW4J98 279350S000044535 21/12/2019 56732 R$ 130,16
COK4305 279350S000044534 21/12/2019 60503 R$ 293,47
COO6I88 279350S000044557 22/12/2019 60503 R$ 293,47
CPG7802 279350S000044527 21/12/2019 60503 R$ 293,47
CTO7987 279350S000044778 26/12/2019 60503 R$ 293,47
CTV9242 279350S000044761 24/12/2019 60503 R$ 293,47
CXI2704 279350S000044542 21/12/2019 60503 R$ 293,47
DBL2111 279350S000044566 21/12/2019 56732 R$ 130,16
DBX8757 279350S000044696 25/12/2019 56732 R$ 130,16
DDA4703 279350S000044528 21/12/2019 60503 R$ 293,47
DEX2J33 279350S000044721 25/12/2019 56732 R$ 130,16
DGN8206 279350S000044562 21/12/2019 60503 R$ 293,47
DLL9222 279350S000044653 23/12/2019 56732 R$ 130,16
DQD0756 279350S000044798 25/12/2019 56732 R$ 130,16
DRC2654 279350S000044554 22/12/2019 60503 R$ 293,47
DSC7J55 279350S000044825 25/12/2019 60503 R$ 293,47
DSC7J55 279350S000044814 25/12/2019 60503 R$ 293,47
DVF6461 279350S000044740 25/12/2019 60503 R$ 293,47
EAF5039 279350S000044601 23/12/2019 60503 R$ 293,47
EDO9047 279350S000044743 25/12/2019 60503 R$ 293,47
EDW7459 279350S000044614 24/12/2019 60503 R$ 293,47
EIX1C48 279350S000044735 25/12/2019 60503 R$ 293,47
EOH0661 279350S000044687 24/12/2019 60503 R$ 293,47
EVB3415 279350S000044674 24/12/2019 60503 R$ 293,47
EZS9710 279350S000044700 25/12/2019 56732 R$ 130,16
FDF0378 279350S000044603 23/12/2019 56732 R$ 130,16
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FFE1A95 279350S000044764 25/12/2019 60503 R$ 293,47
FGQ1H67 279350S000044734 25/12/2019 60503 R$ 293,47
FIK7H75 279350S000044641 23/12/2019 60503 R$ 293,47
FMI2965 279350S000044736 25/12/2019 60503 R$ 293,47

FMO7C10 279350S000044550 21/12/2019 56732 R$ 130,16
FNZ8466 279350S000044765 25/12/2019 60503 R$ 293,47
FQC7816 279350S000044737 25/12/2019 56732 R$ 130,16
FUR5552 279350S000044723 25/12/2019 56732 R$ 130,16
FVJ1828 279350S000044560 22/12/2019 56732 R$ 130,16
GJN3443 279350S000044645 23/12/2019 56732 R$ 130,16
HBR7148 279350S000044611 23/12/2019 60503 R$ 293,47
HHW5994 279350S000044565 21/12/2019 60503 R$ 293,47
HIC1995 279350S000044547 21/12/2019 56732 R$ 130,16
HJN6000 279350S000044676 24/12/2019 60503 R$ 293,47
HOX8022 279350S000044707 24/12/2019 60503 R$ 293,47
HQH8637 279350S000044602 23/12/2019 60503 R$ 293,47
HSB6898 279350S000044519 20/12/2019 60503 R$ 293,47
HSQ4404 279350S000044661 23/12/2019 60503 R$ 293,47
HSQ4404 279350S000044524 20/12/2019 60503 R$ 293,47
ILB6G97 116100E008433695 20/12/2019 59241 R$ 1.467,35
ILB6G97 116100E008433690 20/12/2019 57200 R$ 195,23
ILB6G97 116100E008433691 20/12/2019 58198 R$ 880,41
ILB6G97 116100E008433693 20/12/2019 59080 R$ 1.467,35
IOR1140 279350S000044644 23/12/2019 60503 R$ 293,47
IRA7004 279350S000044699 25/12/2019 60503 R$ 293,47
IRX8138 279350S000044796 25/12/2019 56732 R$ 130,16
IWJ0130 279350S000044638 23/12/2019 56732 R$ 130,16

JDW4C41 279350S000044543 21/12/2019 60503 R$ 293,47
JLY5373 279350S000044591 23/12/2019 60503 R$ 293,47
JXJ0511 279350S000044823 25/12/2019 60503 R$ 293,47

KZW0D85 279350S000044576 21/12/2019 60503 R$ 293,47
LZH3021 279350S000044665 24/12/2019 60503 R$ 293,47
MDS1251 279350S000044605 23/12/2019 60503 R$ 293,47
MFE8635 279350S000044759 24/12/2019 60503 R$ 293,47
MMF7554 279350S000044523 20/12/2019 56732 R$ 130,16
MMK2409 279350S000044599 23/12/2019 60503 R$ 293,47
MMM7034 279350S000044802 25/12/2019 56732 R$ 130,16
MQP1402 279350S000044559 22/12/2019 60503 R$ 293,47
MTI2973 279350S000044733 25/12/2019 60503 R$ 293,47
MVX5345 279350S000044782 26/12/2019 60503 R$ 293,47
NCP7593 279350S000044720 25/12/2019 60503 R$ 293,47
NDK0013 279350S000044812 25/12/2019 56732 R$ 130,16
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NDV1035 279350S000044675 24/12/2019 56732 R$ 130,16
NHR3A06 279350S000044773 25/12/2019 60503 R$ 293,47
NJS6420 279350S000044625 24/12/2019 56732 R$ 130,16
NPN6430 279350S000044702 24/12/2019 60503 R$ 293,47
NRS5759 279350S000044677 24/12/2019 56732 R$ 130,16
NRS8842 279350NIC0020361 04/03/2020 50020 R$ 195,23
NSA0033 116100E008433697 22/12/2019 65300 R$ 195,23
NVY3490 279350S000044779 26/12/2019 56732 R$ 130,16
NXZ0573 279350S000044643 23/12/2019 60503 R$ 293,47
OAQ0600 279350S000044727 25/12/2019 60503 R$ 293,47
OGI9140 279350S000044585 23/12/2019 60503 R$ 293,47
OMK7299 279350S000044776 26/12/2019 60503 R$ 293,47
OOG1200 279350S000044607 20/12/2019 60503 R$ 293,47
OVX4E86 279350S000044793 24/12/2019 60503 R$ 293,47
OWJ1066 279350S000044533 21/12/2019 60503 R$ 293,47
OYT3G67 116100E008433374 22/12/2019 65300 R$ 195,23
PEY3F81 279350S000044701 24/12/2019 60503 R$ 293,47
PIS9999 279350S000044594 23/12/2019 56732 R$ 130,16
PPX9071 279350S000044714 25/12/2019 60503 R$ 293,47
PVY8176 279350S000044754 24/12/2019 60503 R$ 293,47
PXT3979 279350S000044678 24/12/2019 60503 R$ 293,47
QAA8043 279350S000044663 24/12/2019 60503 R$ 293,47
QAF6353 279350S000044758 24/12/2019 56732 R$ 130,16
QAJ9572 279350S000044548 21/12/2019 60503 R$ 293,47
QBO1064 279350S000044652 23/12/2019 56732 R$ 130,16
QBO1064 279350S000044623 24/12/2019 60503 R$ 293,47
QBP9274 279350S000044724 25/12/2019 60503 R$ 293,47
QBS4943 279350S000044710 24/12/2019 56732 R$ 130,16
QBT7606 116100E008007146 21/12/2019 70561 R$ 293,47
QBX1591 279350S000044708 24/12/2019 60503 R$ 293,47
QCE0296 279350S000044768 25/12/2019 60503 R$ 293,47
QID6372 279350S000044757 24/12/2019 60503 R$ 293,47
QIM1296 279350S000044549 21/12/2019 56732 R$ 130,16
QKO7939 279350S000044803 25/12/2019 56732 R$ 130,16
QOG9G92 279350S000044715 25/12/2019 60503 R$ 293,47
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www.ilustrado.com.brUMUARAMA, sábAdo, 4 de abril de 2020 Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

b8

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da
infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 27/04/2020, o qual será remetido à JARI para
julgamento.

Placa Veículo Auto Infração Data Infração Código Infração Valor Infração
AAA8218 279350T000030098 24/12/2019 76252 R$ 293,47
AAZ0909 279350T000025280 30/12/2019 55417 R$ 195,23
ABB0808 279350T000027093 27/12/2019 55411 R$ 195,23
ABJ4948 279350T000028140 27/12/2019 55414 R$ 195,23
ABW7228 279350T000027106 30/12/2019 76252 R$ 293,47
ACN0676 279350T000033161 28/12/2019 55414 R$ 195,23
ACV9462 279350T000028123 26/12/2019 55411 R$ 195,23
ACY0G67 279350T000017780 27/12/2019 55414 R$ 195,23
ACY3644 279350T000028143 28/12/2019 55417 R$ 195,23
AFA9C92 279350T000033170 30/12/2019 55414 R$ 195,23
AFI1747 279350T000027109 31/12/2019 55414 R$ 195,23
AFO5898 279350T000025266 27/12/2019 55417 R$ 195,23
AFX9205 279350T000029116 31/12/2019 55414 R$ 195,23
AGC6491 279350T000028157 30/12/2019 55417 R$ 195,23
AGC7274 279350T000029083 26/12/2019 76252 R$ 293,47
AGQ0629 279350T000029082 26/12/2019 55411 R$ 195,23
AGZ0677 279350T000025256 27/12/2019 55417 R$ 195,23
AHE1708 279350T000025282 30/12/2019 55414 R$ 195,23
AHE2735 279350T000022411 31/12/2019 55414 R$ 195,23
AHP2104 279350T000028149 28/12/2019 55411 R$ 195,23
AHP6446 279350T000011898 27/12/2019 76332 R$ 293,47
AHX1008 279350T000017781 27/12/2019 55417 R$ 195,23
AID8876 279350T000017801 31/12/2019 55414 R$ 195,23
AIE3615 279350T000033152 27/12/2019 76252 R$ 293,47
AIG5078 279350T000029089 27/12/2019 55417 R$ 195,23
AIH4187 279350T000017803 31/12/2019 76252 R$ 293,47
AII2381 279350T000017783 28/12/2019 55411 R$ 195,23
AIN2876 279350T000030094 24/12/2019 76252 R$ 293,47
AIX0C11 279350T000032136 28/12/2019 76331 R$ 293,47
AJJ6538 279350T000029108 31/12/2019 55414 R$ 195,23
AJL5736 279350T000028137 27/12/2019 55411 R$ 195,23
AJS3435 279350T000028144 28/12/2019 55411 R$ 195,23
AKE1428 279350T000028154 30/12/2019 55414 R$ 195,23
AKE8096 279350T000022383 26/12/2019 55411 R$ 195,23
AKG7885 279350T000017804 31/12/2019 54600 R$ 130,16
AKO0439 279350T000030104 27/12/2019 55414 R$ 195,23
AKO0439 279350T000029090 27/12/2019 55414 R$ 195,23
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AKS9470 279350T000033185 31/12/2019 54600 R$ 130,16
AKU0054 279350T000029109 31/12/2019 76252 R$ 293,47
AKU0837 279350T000027095 27/12/2019 55411 R$ 195,23
AKY9117 279350T000017798 31/12/2019 55411 R$ 195,23
ALQ4B35 279350T000022418 31/12/2019 55414 R$ 195,23
ALR8026 279350T000033151 27/12/2019 76252 R$ 293,47
AMB9878 279350T000033153 27/12/2019 55414 R$ 195,23
AMD5I13 279350T000033154 27/12/2019 55411 R$ 195,23
AMH6808 279350T000033146 26/12/2019 55414 R$ 195,23
AML2229 279350T000025288 31/12/2019 55414 R$ 195,23
AMQ2804 279350T000022382 26/12/2019 55414 R$ 195,23
AMS5006 279350T000030105 27/12/2019 55414 R$ 195,23
AMV3335 279350T000022380 26/12/2019 55414 R$ 195,23
AMY2150 279350T000028124 26/12/2019 55411 R$ 195,23
ANC9389 279350T000028153 30/12/2019 76251 R$ 293,47
ANJ3251 279350T000033158 28/12/2019 76252 R$ 293,47
ANL1094 279350T000022404 30/12/2019 55417 R$ 195,23
ANR6930 279350T000033172 30/12/2019 54600 R$ 130,16
ANR8369 279350T000027089 26/12/2019 55411 R$ 195,23
ANR8369 279350T000028134 26/12/2019 55411 R$ 195,23
ANS4690 279350T000033147 26/12/2019 55414 R$ 195,23
ANZ3888 279350T000022408 30/12/2019 55414 R$ 195,23
ANZ7884 279350T000029088 27/12/2019 55411 R$ 195,23
AOD5761 279350T000029122 31/12/2019 55411 R$ 195,23
AOF9959 279350T000033164 28/12/2019 55411 R$ 195,23
AOK2609 279350T000017774 26/12/2019 55411 R$ 195,23
AOO9399 279350T000017794 30/12/2019 55411 R$ 195,23
AOP4010 279350T000025259 27/12/2019 55411 R$ 195,23
AOU7413 279350T000025283 30/12/2019 55411 R$ 195,23
APB6306 279350T000028155 30/12/2019 55414 R$ 195,23
APD1706 279350T000025271 28/12/2019 55414 R$ 195,23
APG3826 279350T000028161 31/12/2019 54526 R$ 195,23
APH3311 279350T000031054 27/12/2019 76252 R$ 293,47
APN8F58 279350T000013726 26/12/2019 73662 R$ 130,16
APO7320 279350T000033184 31/12/2019 55411 R$ 195,23
APS6418 279350T000022384 26/12/2019 55411 R$ 195,23
APT6426 279350T000022389 27/12/2019 55417 R$ 195,23
APU0730 279350T000030113 28/12/2019 55414 R$ 195,23
APU2741 279350T000022402 30/12/2019 55411 R$ 195,23
APX6662 279350T000022388 26/12/2019 55411 R$ 195,23
APZ7549 279350T000030100 26/12/2019 55411 R$ 195,23
AQA2039 279350T000025279 30/12/2019 55417 R$ 195,23
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AQA3539 279350T000017799 31/12/2019 55411 R$ 195,23
AQD2597 279350T000028141 27/12/2019 76252 R$ 293,47
AQH8304 279350T000033182 31/12/2019 55414 R$ 195,23
AQK5273 279350T000027100 28/12/2019 55411 R$ 195,23
AQK7933 279350T000030103 27/12/2019 76251 R$ 293,47
AQN2588 279350T000029091 27/12/2019 76251 R$ 293,47
AQP3536 279350T000032135 28/12/2019 54870 R$ 195,23
AQR6480 279350T000025267 27/12/2019 55417 R$ 195,23
AQV5D87 279350T000025277 28/12/2019 55414 R$ 195,23
AQX9663 279350T000022406 30/12/2019 54600 R$ 130,16
AQY2815 279350T000030097 24/12/2019 55414 R$ 195,23
AQY7J71 279350T000017796 30/12/2019 55411 R$ 195,23
ARF3751 279350T000027108 30/12/2019 55417 R$ 195,23
ARF5D99 279350T000030096 24/12/2019 55414 R$ 195,23
ARK7624 279350T000025251 26/12/2019 55411 R$ 195,23
ARL7100 279350T000030112 28/12/2019 54521 R$ 195,23
ARS7980 279350T000025281 30/12/2019 55417 R$ 195,23
ART1528 279350T000027099 27/12/2019 76251 R$ 293,47
ART8291 279350T000025250 26/12/2019 54600 R$ 130,16
ARX5086 279350T000017787 28/12/2019 76252 R$ 293,47
ARZ3167 279350T000030092 24/12/2019 55411 R$ 195,23
ARZ8442 279350T000031056 29/12/2019 60501 R$ 293,47
ASA9094 279350T000022377 26/12/2019 55414 R$ 195,23
ASD9338 279350T000028131 26/12/2019 76252 R$ 293,47
ASG6864 279350T000025278 28/12/2019 55414 R$ 195,23
ASP2920 279350T000017792 30/12/2019 55414 R$ 195,23
ASR5502 279350T000033167 28/12/2019 76251 R$ 293,47
ASU2735 279350T000028159 30/12/2019 55411 R$ 195,23
ASU7802 279350T000029119 31/12/2019 55414 R$ 195,23
ASV1972 279350T000027112 31/12/2019 55414 R$ 195,23
ASZ2709 279350T000030114 28/12/2019 55414 R$ 195,23
ATA4635 279350T000028156 30/12/2019 55411 R$ 195,23
ATJ6722 279350T000033169 30/12/2019 54600 R$ 130,16
ATM5427 279350T000029107 30/12/2019 55414 R$ 195,23
ATO2267 279350T000027107 30/12/2019 55414 R$ 195,23
ATS1A70 279350T000030106 28/12/2019 76252 R$ 293,47
ATS8F48 279350T000027094 27/12/2019 55414 R$ 195,23
ATU3642 279350T000025253 26/12/2019 76252 R$ 293,47
ATV2904 279350T000033157 27/12/2019 55411 R$ 195,23
ATV3411 279350T000025249 26/12/2019 55417 R$ 195,23
ATW2722 279350T000013731 31/12/2019 55414 R$ 195,23
AUD6308 279350T000029117 31/12/2019 55417 R$ 195,23
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AUH6921 279350T000028158 30/12/2019 55411 R$ 195,23
AUJ4847 279350T000022410 30/12/2019 76252 R$ 293,47
AUK7498 279350T000028125 26/12/2019 55411 R$ 195,23
AUO3E70 279350T000017773 26/12/2019 55414 R$ 195,23
AUU7593 279350T000029087 26/12/2019 55414 R$ 195,23
AUU7593 279350T000022415 31/12/2019 55411 R$ 195,23
AUU9H56 279350T000027098 27/12/2019 55414 R$ 195,23
AVF2412 279350T000022407 30/12/2019 55417 R$ 195,23
AVF3444 279350T000025285 31/12/2019 55411 R$ 195,23
AVM9151 279350T000027113 31/12/2019 55414 R$ 195,23
AVN1489 279350T000030101 26/12/2019 55414 R$ 195,23
AVQ9395 279350T000017782 28/12/2019 55417 R$ 195,23
AVT4440 279350T000013727 27/12/2019 76251 R$ 293,47
AVU5175 279350T000029121 31/12/2019 55411 R$ 195,23
AVZ2088 279350T000022420 31/12/2019 76251 R$ 293,47
AWA7289 279350T000029118 31/12/2019 55414 R$ 195,23
AWL9296 279350T000017800 31/12/2019 55411 R$ 195,23
AWR6533 279350T000033173 30/12/2019 76252 R$ 293,47
AWU3988 279350T000033150 27/12/2019 76252 R$ 293,47
AWU8303 279350T000027097 27/12/2019 55411 R$ 195,23
AWZ6J72 279350T000028138 27/12/2019 55414 R$ 195,23
AXC9065 279350T000013728 31/12/2019 55414 R$ 195,23
AXF2338 279350T000028122 26/12/2019 55411 R$ 195,23
AXF9729 279350T000025255 27/12/2019 76251 R$ 293,47
AXG6743 279350T000033159 28/12/2019 55411 R$ 195,23
AXM6512 279350T000027096 27/12/2019 55411 R$ 195,23
AXW8378 279350T000028121 26/12/2019 55414 R$ 195,23
AXY2H65 279350T000022399 27/12/2019 76252 R$ 293,47
AXZ0852 279350T000025290 31/12/2019 55417 R$ 195,23
AYC3517 279350T000029100 28/12/2019 54521 R$ 195,23
AYD0449 279350T000028136 27/12/2019 55411 R$ 195,23
AYD3806 279350T000029106 30/12/2019 55411 R$ 195,23
AYE4568 279350T000028128 26/12/2019 55411 R$ 195,23
AYG3419 279350T000022412 31/12/2019 55411 R$ 195,23
AYG4275 279350T000022401 28/12/2019 55411 R$ 195,23
AYK6525 279350T000033143 26/12/2019 55414 R$ 195,23
AYK9946 279350T000029112 31/12/2019 76251 R$ 293,47
AYL5015 279350T000025286 31/12/2019 55417 R$ 195,23
AYN5221 279350T000025268 27/12/2019 55417 R$ 195,23
AYO9250 279350T000029093 27/12/2019 76252 R$ 293,47
AYY5789 279350T000013730 31/12/2019 55414 R$ 195,23
AZB4033 279350T000033145 26/12/2019 55414 R$ 195,23
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AZE7J47 279350T000017805 31/12/2019 55414 R$ 195,23
AZL9293 279350T000029096 28/12/2019 55414 R$ 195,23
AZM3311 279350T000025289 31/12/2019 55414 R$ 195,23
AZO7C58 279350T000029102 28/12/2019 54600 R$ 130,16
AZP3G87 279350T000029111 31/12/2019 53800 R$ 130,16
AZR1E20 279350T000013732 31/12/2019 55414 R$ 195,23
AZT8984 279350T000017802 31/12/2019 55414 R$ 195,23
AZW9540 279350T000032134 24/12/2019 55414 R$ 195,23
BAB8E66 279350T000029099 28/12/2019 76251 R$ 293,47
BAC2337 279350T000029103 28/12/2019 55414 R$ 195,23
BAC5145 279350T000017778 27/12/2019 55414 R$ 195,23
BAD8B90 279350T000028160 31/12/2019 55414 R$ 195,23
BAG5739 279350T000029094 28/12/2019 54600 R$ 130,16
BAN8724 279350T000022419 31/12/2019 55411 R$ 195,23
BAS6190 279350T000025287 31/12/2019 76252 R$ 293,47
BAT8699 279350T000025261 27/12/2019 55417 R$ 195,23
BAU4129 279350T000033179 31/12/2019 55414 R$ 195,23
BAV9I47 279350T000025273 28/12/2019 54100 R$ 130,16
BBD0526 279350T000028148 28/12/2019 55414 R$ 195,23
BBG3405 279350T000028135 27/12/2019 54526 R$ 195,23
BBL5460 279350T000022413 31/12/2019 55411 R$ 195,23
BBL6059 279350T000022391 27/12/2019 55414 R$ 195,23
BBN0663 279350T000033176 31/12/2019 55414 R$ 195,23
BBT7907 279350T000029105 30/12/2019 55411 R$ 195,23
BBW6272 279350T000028150 28/12/2019 55411 R$ 195,23
BBZ1B14 279350T000033144 26/12/2019 76252 R$ 293,47
BCB0G60 279350T000013729 31/12/2019 55414 R$ 195,23
BCB4568 279350T000033183 31/12/2019 55414 R$ 195,23
BCC5D66 279350T000025265 27/12/2019 76251 R$ 293,47
BCG6101 279350T000028129 26/12/2019 55411 R$ 195,23
BCI2877 279350T000029097 28/12/2019 55414 R$ 195,23
BCI8241 279350T000022417 31/12/2019 55414 R$ 195,23
BCT1F20 279350T000017788 30/12/2019 55411 R$ 195,23
BCT6B83 279350T000017790 30/12/2019 55411 R$ 195,23
BCW6E82 279350T000028126 26/12/2019 55414 R$ 195,23
BCX7G36 279350T000030093 24/12/2019 76252 R$ 293,47
BDB2C49 279350T000017785 28/12/2019 55414 R$ 195,23
BDE8H93 279350T000028127 26/12/2019 55414 R$ 195,23
BDF1404 279350T000029110 31/12/2019 55411 R$ 195,23
BDI1G36 279350T000022403 30/12/2019 55411 R$ 195,23
BDI7J96 279350T000025270 28/12/2019 55411 R$ 195,23
BDI8H98 279350T000033177 31/12/2019 55411 R$ 195,23
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BDJ5G23 279350T000027105 30/12/2019 76251 R$ 293,47
BDJ7E49 279350T000033174 31/12/2019 55411 R$ 195,23
BDK4G02 279350T000030110 28/12/2019 55414 R$ 195,23
BDP0D17 279350T000033181 31/12/2019 55411 R$ 195,23
BDP9A17 279350T000033155 27/12/2019 55411 R$ 195,23
BDQ3A43 279350T000028130 26/12/2019 55414 R$ 195,23
BEB1890 279350T000025258 27/12/2019 55414 R$ 195,23
BEE4433 279350T000022392 27/12/2019 55414 R$ 195,23
BEJ8855 279350T000033166 28/12/2019 55414 R$ 195,23
BEK9093 279350T000028147 28/12/2019 55414 R$ 195,23
BER6355 279350T000027103 28/12/2019 55417 R$ 195,23
BET3047 279350T000030107 28/12/2019 55414 R$ 195,23
BKH4716 279350T000017793 30/12/2019 55414 R$ 195,23
BNX7051 279350T000029092 27/12/2019 54600 R$ 130,16
BPR3402 279350T000028139 27/12/2019 54526 R$ 195,23
BUW8036 279350T000030111 28/12/2019 76251 R$ 293,47
BYU0311 279350T000017776 26/12/2019 76252 R$ 293,47
CBA5005 279350T000022396 27/12/2019 76252 R$ 293,47
CDY6050 279350T000017795 30/12/2019 55414 R$ 195,23
CXG4286 279350T000025262 27/12/2019 76251 R$ 293,47
DCP8548 279350T000017784 28/12/2019 55411 R$ 195,23
DDF5C02 279350T000025263 27/12/2019 76252 R$ 293,47
DFR5511 279350T000022390 27/12/2019 55417 R$ 195,23
DHO2233 279350T000017789 30/12/2019 54522 R$ 195,23
DKM1971 279350T000029114 31/12/2019 55411 R$ 195,23
DPI7467 279350T000025269 27/12/2019 55411 R$ 195,23
DQB2613 279350T000022405 30/12/2019 55417 R$ 195,23
DRE4407 279350T000028133 26/12/2019 76251 R$ 293,47
DSS3574 279350T000033165 28/12/2019 55417 R$ 195,23
DTR8G69 279350T000025275 28/12/2019 55414 R$ 195,23
DXH5235 279350T000031055 27/12/2019 55414 R$ 195,23
DXT9548 279350T000029098 28/12/2019 55417 R$ 195,23
EBU7713 279350T000025257 27/12/2019 55414 R$ 195,23
EDB9340 279350T000017797 31/12/2019 55414 R$ 195,23
EES8A54 279350T000025254 26/12/2019 55417 R$ 195,23
EJB5115 279350T000028142 28/12/2019 55414 R$ 195,23
ELF5877 279350T000022381 26/12/2019 76252 R$ 293,47
ERF2093 279350T000033149 27/12/2019 55414 R$ 195,23
ERQ2050 279350T000022394 27/12/2019 55414 R$ 195,23
ERQ2077 279350T000022379 26/12/2019 55414 R$ 195,23
FBL3E46 279350T000027092 26/12/2019 55414 R$ 195,23
FBR5F22 279350T000017786 28/12/2019 55414 R$ 195,23
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FCB8676 279350T000022409 30/12/2019 55414 R$ 195,23
FDW3104 279350T000028132 26/12/2019 55414 R$ 195,23
FEV8E62 279350T000029095 28/12/2019 55414 R$ 195,23
FIB7635 279350T000029086 26/12/2019 54600 R$ 130,16
FJP4D06 279350T000033163 28/12/2019 55414 R$ 195,23
FNS7937 279350T000027104 30/12/2019 55414 R$ 195,23
FRG5340 279350T000033148 26/12/2019 76252 R$ 293,47
GOL9984 279350T000032137 28/12/2019 76331 R$ 293,47
GXQ0F40 279350T000025274 28/12/2019 55414 R$ 195,23
HAG4513 279350T000013725 26/12/2019 55414 R$ 195,23
HBU7184 279350T000033175 31/12/2019 55414 R$ 195,23
HTH8802 279350T000029113 31/12/2019 55411 R$ 195,23
HTK8853 279350T000025264 27/12/2019 76252 R$ 293,47
IRZ4737 279350T000030099 26/12/2019 55414 R$ 195,23
IYN8J57 279350T000033180 31/12/2019 55414 R$ 195,23
IYN8J57 279350T000029115 31/12/2019 55414 R$ 195,23

KXW6800 279350T000029101 28/12/2019 55414 R$ 195,23
MBF8A31 279350T000022416 31/12/2019 55417 R$ 195,23
MGE3145 279350T000022387 26/12/2019 55414 R$ 195,23
MGR4E54 279350T000029084 26/12/2019 76251 R$ 293,47
MHW7886 279350T000025252 26/12/2019 76252 R$ 293,47
NCE9042 279350T000030108 28/12/2019 55417 R$ 195,23
NOR1I39 279350T000029120 31/12/2019 54521 R$ 195,23
NPK3388 279350T000027102 28/12/2019 55414 R$ 195,23
NRR8669 279350T000028145 28/12/2019 55411 R$ 195,23
NSC4159 279350T000027090 26/12/2019 76252 R$ 293,47
OBS0H79 279350T000025284 30/12/2019 55417 R$ 195,23
OOL9540 279350T000033168 28/12/2019 55417 R$ 195,23
PWD5684 279350T000033178 31/12/2019 54521 R$ 195,23
PWJ8279 279350T000027110 31/12/2019 55417 R$ 195,23
QBD5778 279350T000030109 28/12/2019 55414 R$ 195,23
QBY6761 279350T000022385 26/12/2019 55414 R$ 195,23
QCU4333 279350T000033171 30/12/2019 55414 R$ 195,23
QIT1E80 279350T000027111 31/12/2019 76252 R$ 293,47
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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da
infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 27/04/2020, o qual será remetido à JARI para
julgamento.

Placa Veículo Auto Infração Data Infração Código Infração Valor Infração
ADU1J13 279350V000001266 13/12/2019 74550 R$ 130,16
AOF2627 279350V000001267 13/12/2019 74550 R$ 130,16
AQO5568 279350V000001252 13/12/2019 74550 R$ 130,16
ARO7761 279350V000001250 13/12/2019 74550 R$ 130,16
AVI2342 279350V000001256 13/12/2019 74550 R$ 130,16
AVV8248 279350V000001258 13/12/2019 74550 R$ 130,16
AXO7207 279350V000001264 13/12/2019 74550 R$ 130,16
AXW7446 279350V000001262 13/12/2019 74550 R$ 130,16
AYD3823 279350V000001253 13/12/2019 74630 R$ 195,23
AYJ1637 279350V000001263 13/12/2019 74550 R$ 130,16
AYK2076 279350V000001271 13/12/2019 74550 R$ 130,16
AYO8806 279350V000001273 13/12/2019 74550 R$ 130,16
AZE6363 279350NIC0020368 06/03/2020 50020 R$ 260,32
AZE6363 279350NIC0020367 06/03/2020 50020 R$ 130,16
AZH3930 279350V000001249 13/12/2019 74550 R$ 130,16
AZO5G63 279350V000001257 13/12/2019 74630 R$ 195,23
BAV7975 279350NIC0020369 06/03/2020 50020 R$ 293,47
BAY8184 279350V000001251 13/12/2019 74550 R$ 130,16
BBE9403 279350V000001265 13/12/2019 74550 R$ 130,16
BBH3895 279350V000001260 13/12/2019 74550 R$ 130,16
BBO7396 279350V000001259 13/12/2019 74550 R$ 130,16
BBZ3151 279350V000001261 13/12/2019 74630 R$ 195,23
BCG7022 279350V000001274 13/12/2019 74630 R$ 195,23
BCG7366 279350V000001268 13/12/2019 74550 R$ 130,16
BET5489 279350V000001248 13/12/2019 74550 R$ 130,16
BLR7468 279350V000001254 13/12/2019 74550 R$ 130,16
EKS7721 279350V000001270 13/12/2019 74550 R$ 130,16
FXA0629 279350V000001275 13/12/2019 74550 R$ 130,16
KPQ3C90 279350V000001255 13/12/2019 74550 R$ 130,16
LXX3567 279350V000001269 13/12/2019 74630 R$ 195,23
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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da
infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 27/04/2020, o qual será remetido à JARI para
julgamento.

Placa Veículo Auto Infração Data Infração Código Infração Valor Infração
ALT3F41 279350NIC0020381 07/03/2020 50020 R$ 293,47
AMU5D25 279350NIC0020375 07/03/2020 50020 R$ 1.173,88
ANO9933 279350NIC0020395 07/03/2020 50020 R$ 130,16
AQM0493 279350NIC0020397 07/03/2020 50020 R$ 293,47
ARB0655 279350NIC0020382 07/03/2020 50020 R$ 293,47
ARU2846 279350NIC0020380 07/03/2020 50020 R$ 293,47
ASH9255 279350S000044810 25/12/2019 60503 R$ 293,47
ASO7090 279350NIC0020370 07/03/2020 50020 R$ 293,47
ATH8157 279350NIC0020394 07/03/2020 50020 R$ 293,47
ATU2172 279350NIC0020398 07/03/2020 50020 R$ 130,16
AUE0C42 279350S000043510 07/12/2019 60503 R$ 293,47
AUK9J16 279350NIC0020386 07/03/2020 50020 R$ 293,47
AUW5581 279350S000044546 21/12/2019 56732 R$ 130,16
AZH1745 279350NIC0020372 07/03/2020 50020 R$ 1.173,88
BBD1672 279350NIC0020399 07/03/2020 50020 R$ 293,47
BBZ6601 279350S000044725 25/12/2019 60503 R$ 293,47
BCN1G12 279350NIC0020393 07/03/2020 50020 R$ 293,47
BCN7743 279350NIC0020383 07/03/2020 50020 R$ 1.173,88
BCV8D07 279350NIC0020392 07/03/2020 50020 R$ 293,47
BDB6G54 279350NIC0020396 07/03/2020 50020 R$ 293,47
BDL2J51 279350T000030102 26/12/2019 55414 R$ 195,23
BDM4G62 279350NIC0020371 07/03/2020 50020 R$ 130,16
BEP5151 279350NIC0020389 07/03/2020 50020 R$ 293,47
BYF7929 279350NIC0020379 07/03/2020 50020 R$ 293,47
DWH7409 279350NIC0020378 07/03/2020 50020 R$ 293,47
EGP6F65 279350NIC0020391 07/03/2020 50020 R$ 293,47
EPP5E05 279350NIC0020377 07/03/2020 50020 R$ 293,47
FST2771 279350NIC0020376 07/03/2020 50020 R$ 293,47
ITT3C53 279350NIC0020390 07/03/2020 50020 R$ 586,94
MEA8262 279350NIC0020374 07/03/2020 50020 R$ 586,94
OJO7933 279350NIC0020388 07/03/2020 50020 R$ 293,47
PWU6859 279350NIC0020384 07/03/2020 50020 R$ 293,47
QAB5604 279350NIC0020373 07/03/2020 50020 R$ 293,47
QAO4866 279350NIC0020385 07/03/2020 50020 R$ 130,16
QCB3887 279350T000022398 27/12/2019 55417 R$ 195,23
QNL9046 279350NIC0020401 07/03/2020 50020 R$ 130,16
QPT7160 279350S000044694 25/12/2019 56732 R$ 130,16
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QQE4938 279350NIC0020387 07/03/2020 50020 R$ 293,47
QQS5078 279350S000044516 20/12/2019 56732 R$ 130,16
QUM4053 279350NIC0020400 07/03/2020 50020 R$ 130,16
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prefeitura Municipal de uMuaraMa
Estado do Paraná
RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 001 ao Contrato N° 209/2019
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO NOROESTE 
DO PARANÁ - NOROSPAR
Cláusula Primeira: Fica aditado, dentro do limite de 25%, o valor do 
presente contrato em até R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos 
reais) mensais, referente ao acréscimo de 750 (setecentos e cinquenta) 
horas mensais, sendo que o valor da hora é de 130,00 (cento e trinta reais), 
perfazendo o valor deste termo em até R$ 390.000,00 (trezentos e noventa 
mil reais) referente a 4 (quatro) meses, passando e atualizando o valor 
total do contrato de R$ 2.952.000,00 (dois milhões novecentos e cinquenta 
e dois mil reais), para R$ 3.342.000,00 (três milhões trezentos e quarenta 
e dois mil reais).
Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação 
orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 136 - F: 1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 137 - F: 303
Cláusula Terceira: Fica altera a cláusula quarta – da forma de pagamento, 
item 1 do presente contrato para: O pagamento será efetuado, 
mensalmente até 30 (trinta) dias do mês subseqüente a prestação dos 
serviços e emissão da nota fiscal /fatura na Prefeitura Municipal, à vista do 
respectivo Termo de Recebimento do objeto ou Recibo.  
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem 
inalteradas.
Data:31/03/2020.

Termo Aditivo 015 ao Convênio N° 004/2017
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO NOROESTE 
DO PARANÁ – NOROSPAR
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato 
para até 31 de março de 2021.
Cláusula Segunda: Fica alterado o valor mensal do presente contrato 
de até R$ 1.596.842,24 (hum milhão quinhentos e noventa e seis mil 
oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), para o 
valor de até R$ 1.598.169,69 (hum milhão quinhentos e noventa e oito 
mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos), referente 
ao acréscimo no valor de R$ 972.204,24 (novecentos e setenta e dois 
mil duzentos e quatro reais e vinte e quatro centavos) e a supressão no 
montante de R$ 69.603,84 (sessenta e nove mil seiscentos e três reais 
e oitenta e quatro centavos), perfazendo o valor deste aditivo em até R$ 
19.178.276,28 (dezenove milhões cento e setenta e oito mil duzentos e 
setenta e seis reais e vinte e oito centavos).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação 
orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 124 - F: 0001
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 125 - F: 303
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 126 - F: 494
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 127 - F: 70014
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 131 - F: 494
70.001.10.302.0025.2.195. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 132 - F: 70014
Cláusula Quarta: Fica altera a cláusula decima  – da forma de pagamento, 
item 1 do presente contrato para: O pagamento será efetuado mensalmente, 
até o 30 (trinta) dias do mês subsequente ao da prestação dos serviços e 
liberação dos recursos financeiros por parte do Governo Federal, 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.  
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem 
inalteradas.
Data:31/03/2020.

Termo Aditivo 014 ao Convênio N° 001/2017
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
– ABESF
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato 
para até 31 de março de 2021.
Cláusula Segunda: Fica alterado o valor mensal do presente contrato 
de até R$ R$ 626.128,48 (seiscentos e vinte e seis mil cento e vinte e 
oito reais e quarenta e oito centavos), para o valor de até R$ 675.304,45 
(seiscentos e setenta e cinco mil trezentos e quatro reais e quarenta e cinco 
centavos), referente ao acréscimo no valor de R$ 644.382,92 (seiscentos 
e quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e dois 
centavos) e a supressão no montante de R$ 54.275,28 (cinquenta e quatro 
mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), perfazendo o 
valor deste aditivo em até R$ 8.103.653,40 (oito milhões cento e três mil 
seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação 
orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 124 - F: 0001
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 125 - F: 303
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 126 - F: 494
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 127 - F: 70014
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 131 - F: 494
70.001.10.302.0025.2.195. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 132 - F: 70014
Cláusula Quarta: Fica altera a cláusula decima quinta – da forma de 
pagamento, item 1 do presente contrato para: O pagamento será efetuado 
mensalmente, até o 30 (trinta) dias do mês subsequente ao da prestação 
dos serviços e liberação dos recursos financeiros por parte do Governo 
Federal, 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.  
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem 
inalteradas.
Data:31/03/2020.

Termo Aditivo 018 ao Convênio N° 003/2017
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato 
para até 31 de março de 2021.
Cláusula Segunda: Fica alterado o valor mensal do presente contrato de até 
R$ 845.937,92 (oitocentos e quarenta e cinco mil novecentos e trinta e sete 
reais e noventa e dois centavos), para o valor de até R$ 1.021.790,00 (hum 
milhão, vinte e um mil setecentos e noventa reais), referente ao acréscimo 
no valor de R$ 2.759.378,16 (dois milhões, setecentos e cinquenta e nove 
reais, trezentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) e a supressão 
no montante de R$ 409.153,20 (quatrocentos e nove mil cento e cinquenta 
e três reais e vinte centavos), perfazendo o valor deste aditivo em até R$ 
12.261.480,00 (doze milhões duzentos e sessenta e um mil e quatrocentos 
e oitenta reais).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação 
orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 124 - F: 0001
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 125 - F: 303
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 126 - F: 494
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 127 - F: 70014
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 131 - F: 494
70.001.10.302.0025.2.195. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 132 - F: 7001
Cláusula Quarta: Fica altera a cláusula decima quinta – da forma de 
pagamento, item 1 do presente contrato para: O pagamento será efetuado 
mensalmente, até o 30 (trinta) dias do mês subsequente ao da prestação 
dos serviços e liberação dos recursos financeiros por parte do Governo 
Federal, 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.  
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem 
inalteradas.
Data:31/03/2020.
Umuarama, 03 de abril de 2020
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

prefeitura Municipal de uMuaraMa
Estado do Paraná
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ofício nº 039/2020 - SAD, solicita ratificação do ato por mim praticado, na autorização 
concedida à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para a contratação emergencial 
da empresa INFATEC COMPUTADORES LTDA, para o fornecimento de computador, 
monitor, nobreak e impressora para adequação do Ambulatório de Agravos da 
Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama, mediante a dispensa de licitação, de 
acordo com o artigo 24 inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93.
DESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no          
procedimento nº 009/2020, anexo. Em 03 de abril de 2020.
Assina: Cecília Cividini Monteiro da Silva – Secretária
Municipal de Saúde.
RATIFICO EM 03/04/2020
CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

prefeitura Municipal de Guaira
Estado do Paraná
DECRETO Nº 097/2020
Data: 03.04.2020
Ementa: dispõe sobre o restabelecimento do atendimento nas 
repartições públicas municipais, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas no 
artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Guaíra e; e,
Considerando a previsão da retomada às atividades regulares dos 
órgãos públicos, a partir do dia 06 de abril de 2020 e a existência do 
Plano de Contingência realizado pelo Município de Guaíra;
Considerando os efeitos do Decreto Municipal nº 081/2020;
Considerando o memorando on-line sob o nº 622/2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica restabelecido o atendimento nas repartições públicas 
municipais a partir do dia 05 de abril de 2020, por prazo indeterminado, 
com as seguintes recomendações:
I – o fluxo de entrada e saída dos órgãos públicos serão controlados de 
forma a evitar aglomerações em seu interior;
II – em havendo filas, os cidadãos deverão ficar distantes 1,5 m um dos 
outro e evitar comunicação desnecessária, apertos de mãos, abraços, 
beijos entre outros;
III – disponibilizar higienização das mãos com álcool 70% para os 
usuários ou lavagem das mãos em local sinalizado e equipado com 
sabonete líquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal;
IV – manter os ambientes ventilados;
V – evitar contatos corporais;
VI – caso se identifique que o servidor apresente sintomas de 
coronavirus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar 
para que ligue imediatamente para a “Central de Atendimento 
Coronavirus” pelo telefone (44) 3642.8687;
VII – uso do elevador por no máximo 02 (duas) pessoas;
VIII – proibida a exposição de jornais e revistas, exceto folders de 
interesse a saúde pública de distribuição gratuita de uso individual.
Art. 2º Os servidores públicos municipais que pertençam ao grupo de 
risco do Covid-19 ficam sujeitos às seguintes medidas administrativas, 
à critério da gestão:
I - concessão de férias de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado por 
mais 15 (quinze) dias, mantidas as atuais circunstâncias;
II - concessão de licença especial;
§ 1º Considera-se servidores com maior risco de apresentar quadros 
graves da Covid-19:
I - Pessoas acima de 60 anos de idade;
II - Tenham doenças crônicas (principalmente hipertensão arterial e 
outras doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes não 
controlado, deficiência imunológica);
III - Tenham deficiência imunológica;
IV - Façam tratamento com imunossupressores;
V - Estejam em tratamento oncológico;
VI - Gestantes e lactantes.
§ 2º Os servidores enquadrados como grupo de risco deverão dirigir-se 
à Diretoria de Pessoal e preencherem o TERMO DE CONSENTIMENTO 
LIVRE E ESCLARECIDO (Anexo único) emitido pelo médico ou 
apresentarem NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO emitida por fiscal 
sanitário, no caso de apresentarem sintomas do Covid-19.
§ 3º Se houver compatibilidade com o cargo e atividades, o 
servidor poderá com o aval da chefia imediata, realizar teletrabalho 
mediante cumprimento de metas e no horário de trabalho, ficando 
terminantemente proibido o pagamento de horas extras para os 
optantes desta modalidade.
§ 4º A licença especial e as férias poderão ser suspensas, a qualquer 
tempo, por iniciativa do Poder Executivo Municipal, no interesse 
do serviço público ou em decorrência da revogação da situação de 
emergência.
§ 5º No caso do servidor estar inserido no grupo de risco e não possuir 
período aquisitivo vencido de férias ou direito a licença especial, será 
antecipada a concessão de férias com  posterior desconto.
Art. 3º Havendo justificada necessidade de ampliação do contingente 
de pessoal para dar conta ao enfrentamento da pandemia decorrente 
do Covid-19, fica facultado à Administração Pública Municipal:
I - designar servidores para atuar em Secretarias diversas daquelas 
onde se encontram lotados, desde que para o desempenho de 
atribuições equivalentes ou afins às do cargo ocupado;
II - contratar pessoal por tempo determinado, priorizando os que 
tenham sido aprovados em processo seletivo vigente, autorizada a 
contratação prescindindo de processo seletivo quando inexistentes 
candidatos classificados ou esteja esgotada lista classificatória.
Art. 4º A Escola Municipal do Trabalho permanecerá com os cursos 
presenciais suspensos até que o Estado do Paraná autorize o retorno 
das aulas escolares.
Art. 5º Os casos omissos poderão ser avaliados e decididos pela 
Secretaria Municipal de Administração.
Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 03 
de abril de 2020.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO
REF. DECRETO Nº 097/2020 de 03.04.2020
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO Nº ______/2020
Eu,_____________________________________,RG nº__________________,  
CPF nº _________________declaro que fui devidamente informado(a) pelo 
médico(a) Dr.(a) __________________________________sobre a necessidade de 
_____________________(isolamento ou quarentena) a que devo ser submetido, 
com data de início _______________, previsão de término__________, local de 
cumprimento da medida_____________ ,bem como as possíveis consequências da 
sua não realização.
(    ) Paciente              (    ) Responsável
Nome: ______________________________ Grau de Parentesco: ______________
Assinatura: ____________________________ Identidade Nº: ___________
Data: ______/______/______ Hora: ______: ________
Deve ser preenchido pelo médico
Expliquei o funcionamento da medida de saúde pública a que o paciente acima 
referido está sujeito, ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre riscos do não 
atendimento da medida, tendo respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. 
De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está em 
condições de compreender o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas as 
seguintes orientações:
_______________________________________________________________
Nome do médico: _______________________________
Assinatura_________________________
CRM _____________
BASE LEGAL: PORTARIA MS Nº 356 DE 20 DE MARÇO DE 2020
MUNICÍPIO DE GUAIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Diretoria de de Vigilância Sanitária
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DECRETO Nº 096/2020
DATA: 03.04.2020
Ementa: prorroga os efeitos do Decreto nº 081/2020 e dispõe sobre as normas sanitárias 
para funcionamento dos estabalecimentos de atividades essenciais e dá outras 
disposições.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais 
conferidas pela alínea “o” do inciso I do Art. 84 da Lei Orgânica do Município;
Considerando o aumento do número de casos e óbitos decorrentes do novo coronavírs 
– COVID19 na região;
Considerando que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto 
na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o 
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 
agravos à saúde pública;
Considerando os termos da Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020;
Considerando os termos dos Decretos Federais nº 10.282/2020 e nº 10.292 de 25 de 
março de 2020;
Considerando o Decreto do Estado do Paraná nº 4.317 de 21.03.2020;
Considerando a análise dos dados epidemiológicos e comportamento do COVID 19, em 
nosso município;
Considerando a decisão advinda da reunião do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e 
Contigenciamento em Saúde do COVID-19 e a Associação Comercial de Guaíra;
Considerando o  memorando online sob o nº 622/2020,
DECRETA:
Art. 1º Ficam prorrogados os efeitos do Decreto Municipal nº  081/2020, por prazo 
indeterminado, podendo ser revogado em razão de normativas oriundas de normas 
superiores.
Art. 2º Ficam estabelecidas as normas sanitárias para funcionamento dos 
estabelecimentos considerados essenciais em conformidade com a legislação vigente, 
conforme consta do Anexo I deste Decreto.
Art. 3º Os demais estabelecimentos, não contemplados como essenciais pelos Decretos 
Federais nº 10.282/2020 e nº 10.292/2020, Decreto Estadual nº 4.317 de 21.03.2020 
e Decreto Municipal 081/2020, deverão manter fechados os acessos do público ao 
seu interior, podendo realizar transações comerciais por meio de aplicativos, internet, 
telefone ou outros instrumentos similares e serviços de entrega de mercadorias 
(delivery).
Art. 4º Os estabelecimentos considerados como essenciais deverão, obrigatoriamente, 
observar as disposições constantes do Anexo I deste Decreto, para o atendimento ao 
público.
Art. 5º  O descumprimento das medidas indicadas neste Decreto ensejará a aplicação 
das seguintes medidas, cumulativamente:
I – multa de 100 UFG (R$ 4.530,00 – quatro mil, quinhentos e trinta reais), independente 
de prévia notificação;
II – cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento, independente de prévia 
notificação.
 Art. 6º Fica suspenso por tempo indeterminado o embarque e desembarque de 
embarcações náuticas oriundas de outros municípios, nas rampas públicas e privadas 
do território do Município de Guaíra.
Parágrafo único.  A inobservência da medida de que trata este artigo, ensejará a 
aplicação de multa de 100 UFG (R$ 4.530,00 – quatro mil, quinhentos e trinta reais), 
independente de prévia notificação.
Art. 7º A atividades de fiscalização serão efetuas pelo Departamento de Fiscalização, 
Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, sem prejuízo do auxílio de força policial nos 
casos de recusa ou desobediência por parte da pessoa submetida às medidas previstas 
neste Decreto.
Art. 8º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 03 de abril de 2020.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

ANEXO I
Ref.  DECRETO Nº 096/2020 de 03.04.2020
NORMAS SANITÁRIAS DE PREVENÇÃO DO COVID-19 PARA FUNCIONAMENTO 
DOS ESTABELECIMENTOS ESSENCIAIS NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - PARANÁ
1.PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELO EMPREGADOR
Além das orientações abaixo, estão disponíveis aos trabalhadores e empregadores o 
serviço de autocuidado emocional, através do “Núcleo de Apoio Psicológico”, através 
do telefone (44) 3642-3365 e a “Central de Teleatendimento Coronavírus” para dúvidas 
sobre a doença e orientações sobre atendimento médico, pelo telefone (44) 3642-8687.
Trabalhadores com maior risco de apresentar quadros graves da Covid-19, devem 
permanecer em casa e exercer suas atividades laborais a distância:
• Pessoas acima de 60 anos de idade;
• Tenham doenças crônicas (principalmente hipertensão arterial e outras doenças 
cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes não controlado, deficiência 
imunológica);
• Tenham deficiência imunológica;
• Façam tratamento com imunossupressores;
• Estejam em tratamento oncológico;
• Gestantes e lactantes.
1.1 Caso o trabalhador esteja com sintomas de doença respiratória aguda (principalmente 
febre e tosse) ou tenha pessoas nessa situação no mesmo domicílio
•O trabalhador não deverá ir ao trabalho por, pelo menos, 14 dias, independentemente 
do tipo de vínculo que você tenha, porém deve obrigatoriamente comunicar a sua chefia 
imediata;
•O trabalhador com sinais respiratórios deve entrar em contato imediatamente com a 
“Central de Atendimento Coronavírus” pelo telefone (44) 3642-8687.
•Não será exigido atestado médico aos trabalhadores e deverá ser aceito pelo 
empregador o TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Anexo – 01) 
emitido pelo médico ou a NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO emitida por fiscal sanitário 
(Anexo – 02).
•O servidor que tenha sido atestado por um médico externo como caso suspeito ou 
confirmado de Covid- 19 poderá encaminhá-lo, em formato digital, se desejar, para o 
empregador;
•Em casos de sintomas respiratórios mais graves, o trabalhador deve procurar o 
Ambulatório Sintomático Respiratório COVID-19, instalado em frente a UPA,
1.2 Caso o trabalhador NÃO apresente sintomas da doença respiratória E NÃO trabalhe 
em atividades essenciais:
•Será adotado regime de trabalho na forma de rodízio, intercalando atividades remotas 
(trabalho em casa) e presenciais, de modo a reduzir o número de pessoas no ambiente 
de trabalho convencional;
•O trabalho em casa de forma remota deve ser feito em comum acordo com a chefia 
imediata e registrado por meio de um plano de tarefas;
1.3Caso o trabalhador NÃO apresente sintomas da doença respiratória E trabalhe em 
atividades essenciais:
•Os trabalhadores que realizam atividades essenciais, independente do vínculo, não 
estão dispensados de trabalhar presencialmente no decorrer da pandemia com exceção 
daqueles que apresentarem os sintomas de doença respiratória aguda, que tenham 
contato domiciliar com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, ou que tenham 
algum agravo como diabetes não controlado, imunossuprimidos, doenças pulmonares, 
doenças cardiovasculares, hipertensão não controlada, trabalhadores em tratamento 
oncológico, gestantes e lactentes;
2.FARMÁCIAS
•Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar 
aglomerações no interior do estabelecimento. Caso houver filas fora do estabelecimento 
os clientes devem ficar distantes 1,5 metro um do outro e evitar comunicação 
desnecessária, apertos de mãos, abraços e beijos;
•Disponibilizar espaço na entrada do estabelecimento para higienização das mãos com 
álcool 70% para os usuários ou lavagens das mãos em local sinalizado e equipados com 
sabonete líquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal;
•Manter distância entre os clientes, evitando filas e proximidade dos presentes em salas 
de espera com afastamento mínimo de 1,5 metros uns dos outros;
•Os profissionais devem utilizar aventais, máscaras, toucas e óculos;
•As máscaras devem ser trocadas sempre que ficarem úmidas ou a cada 3 horas;
•Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente;
•Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
•Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
•Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto de mãos;
•Evitar aglomeração de pessoas no interior do estabelecimento;
•Reforçar as medidas de higienização de superfície, pisos e banheiros;
•Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores 
de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
•Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas respiratórios como 
tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que ligue imediatamente para a 
“Central de Atendimento Coronavírus ” pelo telefone (44) 3642-8687.
3.LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS
•As coletas de materiais para exames devem ser agendadas, salvo situações de 
urgência e emergência;
•Disponibilizar álcool 70% para os clientes na recepção e na sala de coleta de exames;
•Disponibilizar pia com água, sabonete líquido, toalhas de papel e lixeira com 
acionamento por pedal para o cliente realizar a lavagem das mãos;
•Os profissionais devem utilizar aventais, máscaras, toucas, óculos e luvas;
•As máscaras e luvas devem ser substituídas a cada atendimento;
•O atendimento deve ser realizado com a presença de apenas um responsável pelo 
paciente, evitando a aglomeração de pessoas no laboratório;
•As cadeiras, equipamentos e macas devem ser higienizadas com álcool 70% 
previamente e posteriormente a utilização pelo paciente;
•Os equipamentos que tiverem contato com o paciente como: garrotes e torniquetes, 
devem ser desinfectados com álcool 70% previamente e posteriormente a utilização 
pelo paciente;
•Intensificar a higienização dos ambientes, pisos, mobiliários, maçanetas, equipamentos 
e computadores;
•Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
•Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras com acionamento por pedal;
•Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão ser higienizados após o uso de cada cliente;
•Não utilizar mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 60 
anos e/ou portadores de comorbidades) para trabalhar no interior do estabelecimento;
•Caso atender alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas respiratórios como 
tosse, espirros, coriza, dor de garganta, febre, orientar para que ligue imediatamente 
para a “Central de Atendimento Coronavírus ” pelo telefone (44) 3642-8687, para que 
seja realizado o monitoramento epidemiológico do paciente;
•Fica proibido a exposição de jornais e revistas para os clientes, excetos folders de 
interesse a saúde pública de distribuição gratuita de uso individual.
4.CLÍNICAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS
•As consultas clínicas devem ser agendadas, salvo situações de urgência e emergência;
•Disponibilizar álcool 70% para os clientes na recepção e na sala de coleta de exames;
•Disponibilizar pia com água, sabonete líquido, toalhas de papel e lixeira com 
acionamento por pedal para o cliente realizar a lavagem das mãos;
•Os profissionais devem utilizar aventais, máscaras, toucas, óculos e luvas;
•As máscaras e luvas devem ser substituídas a cada atendimento;
•O atendimento deve ser realizado com a presença de apenas um responsável pelo 
paciente, evitando a aglomeração de pessoas no consultório;
•As cadeiras, equipamentos e macas devem ser higienizadas com álcool 70% 
previamente e posteriormente a utilização pelo paciente;
•Os equipamentos que tiverem contato com o paciente como: estetoscópio, termômetro, 
otoscópio, oftamoscópio, etc, devem ser desinfectados com álcool 70% previamente e 
posteriormente a utilização pelo paciente;
•Intensificar a higienização dos ambientes, pisos, mobiliários, maçanetas, equipamentos 
e computadores;
•Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
•Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras com acionamento por pedal;
•Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão ser higienizados após o uso de cada cliente;
•Não utilizar mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 60 
anos e/ou portadores de comorbidades) para trabalhar no interior do estabelecimento;
•Caso atender alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas respiratórios como 
tosse, espirros, coriza, dor de garganta, febre, orientar para que ligue imediatamente 
para a “Central de Atendimento Coronavírus ” pelo telefone (44) 3642-8687, para que 
seja realizado o monitoramento epidemiológico do paciente;
•Fica proibido a exposição de jornais e revistas para os clientes, excetos folders de 
interesse a saúde pública de distribuição gratuita de uso individual.
5.CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA
•As consultas e sessões de fisioterapias devem ser individuais através de agendamento;
•Disponibilizar álcool 70% para os clientes na recepção e no consultório;
•Disponibilizar pia com água, sabonete líquido, toalhas de papel e lixeira com 
acionamento por pedal para o cliente realizar a lavagem das mãos;
•O paciente deve ter acesso  a borrifador individual com álcool 70% ou álcool em gel 
70% e flanela ou papel toalha para realizar a higienização dos equipamentos;
•Os profissionais devem utilizar aventais, máscaras, toucas, óculos e luvas;
•As máscaras e luvas devem ser substituídas a cada atendimento;
•O atendimento deve ser realizado com a presença de apenas um responsável pelo 
paciente, evitando a aglomeração de pessoas no consultório;

•As cadeiras, equipamentos, macas, instrumentos, acessórios, colchonetes devem ser 
higienizadas com álcool 70% previamente e posteriormente a utilização pelo paciente;
•Intensificar a higienização dos ambientes, pisos, mobiliários, maçanetas, equipamentos, 
computadores;
•Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
•Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras com acionamento por pedal;
•Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão ser higienizados após o uso de cada cliente;
•Não utilizar mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 60 
anos e/ou portadores de comorbidades) para trabalhar no interior do estabelecimento;
•Caso atender alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas respiratórios como 
tosse, espirros, coriza, dor de garganta, febre, orientar para que ligue imediatamente 
para a “Central de Atendimento Coronavírus ” pelo telefone (44) 3642-8687, para que 
seja realizado o monitoramento epidemiológico do paciente;
•Fica proibido a exposição de jornais e revistas para os clientes, excetos folders de 
interesse a saúde pública de distribuição gratuita de uso individual;
6.SERVIÇOS VETERINÁRIOS: CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS E HOSPITAIS
•As consultas clínicas e cirurgias devem ser agenda, salvo situações de urgência e 
emergência;
•Disponibilizar álcool 70% para os clientes na recepção e consultório;
•Os profissionais devem utilizar aventais, máscaras, toucas, óculos e luvas;
•As máscaras e luvas devem ser substituídas a cada atendimento;
•O atendimento deve ser realizado com a presença de apenas um único tutor, evitando 
a aglomeração de pessoas nas clínicas;
•A consulta clínica deve ser presencial, seja no consultório ou em domicílio, mas, sempre 
que possível, de forma restrita, individualizada, reduzindo aglomerações;
•Recomenda-se que os proprietários evitem visitar os animais internados;
•Intensificar a higienização dos ambientes, mobiliário e os utensílios que tiveram contato 
direto com o animal ou com o tutor, como mesas, bancadas, instrumentos, cadeiras e 
tudo que foi utilizado durante o atendimento dos pacientes;
•Não utilizar mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 60 
anos e/ou portadores de comorbidades) para trabalhar no interior do estabelecimento;
•Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
•Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras com acionamento por pedal;
•Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão ser higienizados após o uso de cada cliente;
•Não utilizar mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 60 
anos e/ou portadores de comorbidades) para trabalhar no interior do estabelecimento;
•Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas respiratórios como 
tosse, espirros, coriza, dor de garganta, febre, orientar para que ligue imediatamente 
para a “Central de Atendimento Coronavírus ” pelo telefone (44) 3642-8687;
•Fica proibido a exposição de jornais e revistas para os clientes, excetos folders de 
interesse a saúde pública de distribuição gratuita de uso individual.
7.HOTÉIS, PENSÕES E POUSADAS (Funcionamento conforme Art. 7º do Decreto 
081/2020)
•Disponibilizar espaço no hall de entrada para higienização das mãos com álcool 70% 
para os hospedes ou lavagens das mãos em local sinalizado e equipados com sabonete 
líquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal;
•Manter distância entre os clientes, evitando filas e proximidade dos presentes em salas 
de espera com afastamento mínimo de 1,5 metros uns dos outros;
•Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente;
•O estabelecimento deverá disponibilizar álcool 70% em cada quarto para os hospedes;
•Os profissionais de serviço de limpeza (camareiras) devem utilizar uniformes, máscaras, 
toucas, óculos e luvas;
•As máscaras devem ser trocadas sempre que ficarem úmidas ou a cada 3 horas;
•As Unidades Habitacionais (UH) ocupados deveram ser higienizados todos os dias;
•Após o término da higinização das Unidades Habitacionais, é obrigatório a desinfecção 
com álcool 70% dos registros, torneiras, válvulas de descargas, esguichos de bidê, 
controles de ar-condicionados, televisões e maçanetas de portas;
•Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
•O hotel deverá manter 2 (dois) quartos para isolamento de hospedes, caso seja 
necessário em casos suspeitos de COVID-19;
•O hotel deverá se responsabilizar pelo preenchimento da Ficha de CONTROLE DE 
HÓSPEDES (PREVENÇÃO COVID-19), anexo – 3 desta norma;
•Manter os banheiros da recepção limpos e higienizados, equipados com sabonete 
líquido, papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
•Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto de mãos;
•Reforçar as medidas de higienização de superfície, pisos e banheiros;
•Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores 
de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
•Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas respiratórios como 
tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que ligue imediatamente para a 
“Central de Atendimento Coronavírus ” pelo telefone (44) 3642-8687;
•Fica proibido a exposição de jornais, revistas e cardápios para os clientes, excetos 
folders de distribuição gratuita de uso individual;
•O estabelecimento deve seguir todas as medidas adotadas pelos serviços de 
alimentação presentes nesta norma.
8.COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE 
PESSOAL E DE AMBIENTES
•Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar 
aglomerações no interior do estabelecimento. Caso houver filas fora do estabelecimento 
os clientes devem ficar distantes 1,5 metro um do outro e evitar comunicação 
desnecessária, apertos de mãos, abraços e beijos;
•Disponibilizar espaço na entrada para higienização das mãos com álcool 70% para os 
usuários ou lavagens das mãos em local sinalizado e equipados com sabonete líquido, 
papel toalha e lixeiras acionadas por pedal;
•Manter distância entre os clientes, evitando filas e proximidade dos presentes no 
interior do estabelecimento com afastamento mínimo de 1,5 metros uns dos outros;
•Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente;
•Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
•Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
•Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto de mãos;
•Evitar aglomeração de pessoas no interior do estabelecimento;
•Reforçar as medidas de higienização de superfície, mobílias, pisos e banheiros;
•Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores 
de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
•Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas respiratório como 
tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que ligue imediatamente para a 
“Central de Atendimento Coronavírus ” pelo telefone (44) 3642-8687.
9.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS 
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU BICICLETAS
•Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar 
aglomerações no interior do estabelecimento. Caso houver filas fora do estabelecimento 
os clientes devem ficar distantes 1,5 metro um do outro e evitar comunicação 
desnecessária, apertos de mãos, abraços e beijos;
•Disponibilizar espaço na entrada para higienização das mãos com álcool 70% para os 
usuários ou lavagens das mãos em local sinalizado e equipados com sabonete líquido, 
papel toalha e lixeiras acionadas por pedal;
•Manter distância entre os clientes, evitando filas e proximidade dos presentes no 
interior do estabelecimento com afastamento mínimo de 1,5 metros uns dos outros;
•Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente;
•Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
•Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
•Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto de mãos;
•Evitar aglomeração de pessoas no interior do estabelecimento;
•Reforçar as medidas de higienização de superfície, pisos e banheiros;
•Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores 
de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
•Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas respiratórios como 
tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que ligue imediatamente para a 
“Central de Atendimento Coronavírus ” pelo telefone (44) 3642-8687.
10.LOTÉRICAS
•Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar 
aglomerações no interior do estabelecimento. Caso houver filas fora do estabelecimento 
os clientes devem ficar distantes 1,5 metro um do outro e evitar comunicação 
desnecessária, apertos de mãos, abraços e beijos;
•Disponibilizar espaço na entrada para higienização das mãos com álcool 70% para os 
usuários ou lavagens das mãos em local sinalizado e equipados com sabonete líquido, 
papel toalha e lixeiras acionadas por pedal;
•Manter distância entre os clientes, evitando filas e proximidade dos presentes no 
interior do estabelecimento com afastamento mínimo de 1,5 metros uns dos outros;
•Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente;
•Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
•Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
•Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto de mãos;
•Evitar aglomeração de pessoas no interior do estabelecimento;
•Reforçar as medidas de higienização de superfície, pisos e banheiros;
•Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores 
de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
•Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas respiratórios como 
tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que ligue imediatamente para a 
“Central de Atendimento Coronavírus ” pelo telefone (44) 3642-8687.
11.SUPERMERCADOS, MERCADOS, AÇOUGUES, MERCEARIAS, MINIMERCADOS, 
AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, QUITANDAS, CENTROS 
DE ABASTECIMENTO, LOJAS DE CONVENIÊNCIA, LOJAS DE VENDA DE ÁGUA 
MINERAL E DISTRIBUIDORES DE GÁS
•Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar 
aglomerações no interior do estabelecimento. Caso houver filas fora do estabelecimento 
os clientes devem ficar distantes 1,5 metro um do outro e evitar comunicação 
desnecessária, apertos de mãos, abraços e beijos;
•Disponibilizar espaço na entrada do estabelecimento para higienização das mãos com 
álcool 70% para os clientes ou lavagens das mãos em local sinalizado e equipados com 
sabonete líquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal;
•Manter distância entre os clientes, evitando filas e proximidade dos clientes no interior 
do estabelecimento, afastamento mínimo de 1,5 metros uns dos outros;
•Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão ser esterilizados após o uso de cada cliente;
•Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
•Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
•Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto de mãos;
•Evitar aglomeração de pessoas no interior do estabelecimento;
•Reforçar as medidas de higienização de superfície, mobílias, pisos e banheiros;
•Não utilizar mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 60 
anos e/ou portadores de comorbidades) para trabalhar no interior do estabelecimento;
•Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas respiratórios como 
tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que ligue imediatamente para a 
“Central de Atendimento Coronavírus” pelo telefone (44) 3642-8687;
•Seguir todas as medidas adotadas pelos serviços de alimentação presentes nesta 
norma, caso produza ou manipule alimentos.
12.RESTAURANTES, LANCHONETES, SORVETERIAS, CAFETERIAS, PADARIAS 
COM PERMANÊNCIA DO CLIENTE DURANTE A ALIMENTAÇÃO.
•Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar 
aglomerações no interior do estabelecimento. Caso houver filas fora do estabelecimento 
os clientes devem ficar distantes 1,5 metro um do outro e evitar comunicação 
desnecessária, apertos de mãos, abraços e beijos;
•Disponibilizar espaço na entrada do estabelecimento para higienização das mãos com 
álcool 70% para os clientes ou lavagens das mãos em local sinalizado e equipados com 
sabonete líquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal;
•O conjunto de mesas e caderias deverão estar equidistantes 1,5 metros uma das outras;
•Manter distância entre os clientes, evitando filas e proximidade dos presentes em salas 
de espera com afastamento mínimo de 1,5 metros uns dos outros;
•Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão ser desinfectados após o uso de cada cliente;
•Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
•Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido, papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
•Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto de mãos;
•Evitar aglomeração de pessoas no interior do estabelecimento;
•Reforçar as medidas de higienização de superfície, pisos e banheiros;
•Não utilizar mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 60 
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anos e/ou portadores de comorbidades) para trabalhar no interior do estabelecimento;
•Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas respiratórios como 
tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que ligue imediatamente para a 
“Central de Atendimento Coronavírus ” pelo telefone (44) 3642-8687;
•O estabelecimento deve seguir todas as medidas adotadas pelos serviços de 
alimentação presentes nesta norma.
12.1 Medidas a serem adotadas pelos serviços de alimentação
•O autosserviço (self service) deve ser evitado, dando preferência sempre que possível 
ao serviço a la carte;
•Disponibilizar pia para lavagem de mãos dos clientes e funcionários, com sabonete 
líquido, papel toalha descartáveis (não recicladas) e lixeiras dotadas de tampa com 
acionamento sem contato manual;
•Fornecer álcool 70% na entrada do estabelecimento, em recipiente e local devidamente 
identificados, para uso dos clientes (em estabelecimentos de autosserviço, caso 
permaneça, deve ser disposto próximo ao início da fila);
•Dispor de barreiras de proteção, nos equipamentos de bufê, de modo a prevenir a 
contaminação dos alimentos em decorrência da proximidade ou da ação do consumidor 
e de outras fontes;
•Manter os talheres protegidos em dispositivos próprios ou embalados individualmente;
•Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos 
e higienizados;
•Aumentar a frequência de higienização de superfícies (mesas, cadeiras, maçanetas, 
superfícies do bufê, balcões) do estabelecimento bem como os procedimentos de 
higiene da cozinha e do(s) banheiro(s);
•Caso seja utilizado o autosserviço, substituir todos os utensílios (colheres, espátulas, 
pegadores, conchas e outros similares) a cada 30 minutos, higienizando-os 
completamente (incluindo seus cabos), para que então retornem ao bufê. Caso haja 
disponibilização de garrafas térmicas, colheres para café e chá e outros utensílios, em 
balcões de café e sobremesa, devem seguir o mesmo procedimento de higienização;
•Os responsáveis pelo estabelecimento devem fazer orientações aos funcionários sobre 
a correta higienização das instalações, equipamentos, utensílios e higiene pessoal (com 
comprovação documental, de acordo com a Resolução RDC nº 216/2004);
•Os funcionários devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos e 
antebraços, principalmente antes e depois de manipularem alimentos, se tocarem o 
rosto, nariz, olhos e boca, após uso de sanitários e após tocar em dinheiro ou cartões 
de banco;
•Disponibilizar no “caixa” álcool 70% para higienização das mãos;
•Os saneantes utilizados devem estar devidamente regularizados junto a ANVISA e o 
modo de uso deve seguir as instruções descritas nos rótulos dos produtos;
•As superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios utilizados na preparação, 
embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e exposição devem ser lisas, 
impermeáveis, laváveis e isentas de rugosidades, frestas e outras imperfeições que 
possam comprometer a higienização dos mesmos;
•Todos os funcionários devem evitar falar excessivamente, rir, cantar, tocar o rosto, 
nariz, boca e olhos durante as atividades;
•Ao tossir ou espirrar cobrir o nariz e a boca com um lenço descartável, descartá-lo 
imediatamente e realizar higienização das mãos. Caso não tenha disponível um lenço 
descartável cobrir o nariz e boca com o braço flexionado;
•O funcionário que apresentar febre e/ou sintomas respiratórios (tosse, congestão nasal, 
dificuldade para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores no corpo, dor de cabeça) 
deve consultar o serviço “Centro de Teleinformações Coronavírus”, pelo telefone 3642-
8687 e ainda ser orientado pelo responsável do estabelecimento quanto ao período de 
afastamento do trabalho;
•Os responsáveis pelo estabelecimento devem solicitar que pessoas externas, como 
entregadores, não entrem no local de manipulação dos alimentos;
•Organizar as filas de “caixa” e atendimento mantendo distância mínima de 1 metro 
entre os clientes;
•Manter as mesas dispostas de forma a haver 2 (dois) metros entre os clientes, 
orientando a sentar na mesma mesa apenas pessoas de convívio próximo (que residam 
na mesma casa);
•Realizar a higienização das mesas antes e após a utilização;
•Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão, devem 
ser lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do 
dispensador de água para copos. Os estabelecimentos deverão fornecer copos 
descartáveis aos clientes e funcionários. Também é permitido aos funcionários copos ou 
canecas não descartáveis, desde que de uso individual;
•Caso o estabelecimento possua “Espaço Kids”, o mesmo deve permanecer fechado.
•Fica recomendado não disponibilizar o uso de cardápios para escolha de produtos ou 
realização de pedidos, caso seja inviável, intensificar a higienização com álcool 70% dos 
cardápios após a utilizado pelo cliente;
•Realizar a higienização das mãos ao entrar no estabelecimento, acessar balcões de 
atendimento e “caixas”, após o recebimento dos itens da entrega, após o pagamento ou 
uso de máquina de cartão;
•Sugerir que os pagamentos sejam realizados por métodos eletrônicos (online, cartão), 
permitindo distância entre entregador, funcionário do caixa e clientes, a fim de evitar 
contato direto;
•Realizar a higienização das mãos ao entrar no estabelecimento, acessar balcões de 
atendimento e “caixas”, após o recebimento dos itens da entrega, após o pagamento ou 
uso de máquina de cartão;
•Ao tossir ou espirrar cobrir o nariz e a boca com um lenço descartável, descartá-lo 
imediatamente e realizar higienização das mãos. Caso não tenha disponível um lenço 
descartável cobrir o nariz e boca com o braço flexionado;
•Garçons e funcionários do caixa devem evitar falar excessivamente, rir, cantar, tocar 
nos olhos, nariz e boca durante atendimento ou entrega;
•Os funcionários que estiver com febre e/ou sintomas respiratórios, tosse, congestão 
nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores no corpo e dor de 
cabeça, deve consultar a “Central de Teleatendimento Coronavírus” pelo telefone 3642-
8687 e ainda ser orientado pelo responsável do estabelecimento quanto ao período de 
afastamento do trabalho;
•Os funcionários e entregadores devem ser orientados a intensificar a higienização 
das mãos com água e sabonete líquido (por no mínimo 40 segundos) após o uso do 
banheiro e sempre que as mãos estiverem visivelmente sujas, e com álcool 70% (por no 
mínimo 20 segundos), principalmente antes e depois de manipularem indiretamente os 
alimentos, se tocarem o rosto, nariz, olhos e boca e sempre que necessário;
•Reforçar os procedimentos de higiene e manter rigorosamente o cumprimento das 
demais normas de boas práticas de manipulação de alimentos;
•Intensificar a higienização de balcões, bancadas, esteiras, caixas registradoras, 
calculadoras, máquinas de cartão, telefones fixos/móveis e outros itens de uso comum, 
com álcool 70% ou sanitizantes autorizado pela ANVISA.
12.2 Medidas adicionais a serem adotadas pelos manipuladores diretos de alimentos
•Realizar a higienização das mãos e antebraços com água e sabonete líquido inodoro 
(por no mínimo 40 segundos), secar as mãos com toalhas de papel não reciclado, em 
seguida, proceder antissepsia com álcool gel 70% (fricção por no mínimo 20 segundos);
•Não devem falar, rir, cantar, tocar o rosto, nariz, boca e olhos durante as atividades.
•Não devem manipular alimentos se estiverem doentes;
•Utilizar toucas, máscaras e aventais;
•As máscaras devem ser trocadas quando umedecem, a cada três horas ou sempre 
que necessário;
•Os aventais devem ser de uso exclusivo para o ambiente de manipulação dos alimentos;
•Adotar procedimentos que minimizem o risco de contaminação dos alimentos prontos 
para o consumo, por meio de utensílios ou luvas descartáveis, após antissepsia das mãos.
12.3 Medidas a serem adotadas pelos clientes dos serviços de alimentação
•Ao entrar no estabelecimento realizar a higienização das mãos com álcool 70% (por no 
mínimo 20 segundos) ou água e sabonete líquido (por no mínimo 40 segundos);
•Ao servirem-se no bufê, não devem rir, cantar, conversar, mexer nos cabelos, manusear 
o telefone celular, tocar no rosto, nariz, olhos e boca;
•Ao tossir ou espirrar cobrir o nariz e a boca com um lenço descartável, descartá-lo 
imediatamente e realizar higienização das mãos. Caso não tenha disponível um lenço 
descartável cobrir o nariz e boca com o braço flexionado;
•Não aceitar degustações e evitar sempre que possível o consumo de alimentos no 
local. Preferencialmente, levar os alimentos para consumir em casa.
13.ATIVIDADES AO AR LIVRE
•Estão liberadas as atividades de contemplação da natureza em parques, praças e 
orlas sob jurisdição do município, individuais ou em dupla desde que seja respeitado o 
distanciamento mínimo de 1,5 metros e não haja formação de grupos;
•Estão liberadas caminhadas, corridas, atividades ciclísticas e treinamentos funcionais, 
individuais ou em dupla desde que seja respeitado o distanciamento mínimo de 1,5 
metros e não haja formação de grupos;
•Ficam proibidas caminhadas, corridas, passeios ciclísticos e treinamentos funcionais 
em grupos e competições destas modalidades;
•Ficam proibidas a utilização de Parques Infantis e “Espaços Kids”;
•Fica proibida a utilização de Academias ao Ar Livre instaladas pelo poder público;
•Fica proibido a utilização de Quadras Esportivas, Campos de Futebol e Canchas de 
Areia, Praças, Ruas e Passeios, para a prática de esportes coletivos, em que o contato 
e a aproximação são inevitáveis, Ex: futebol, basquete, vôlei, handebol, rugby, artes 
marciais, etc.;
•Ficam proibidas festas, encontros e confraternizações em áreas de lazer públicas e 
particulares com aglomerações de pessoas;
•Ficam proibidas locações de espaços públicos como Praças Desportivas, Cine Teatro 
Sete Quedas e Churrasqueiras do Centro Náutico e Recreativo Marinas, Complexo 
Módulo Esportivo e todos os Ginásios de Esporte do munícipio;
•Fica suspenso por tempo indeterminado o embarque e desembarque de embarcações 
náuticas oriundas de outros municípios, nas rampas públicas e privadas do território do 
Município de Guaíra.

ANEXO I - A
Ref.  DECRETO Nº 096/2020 de 03.04.2020
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO Nº ______/2020
Eu,_____________________________________,RG nº__________________,  CPF 
nº 
que fui devidamente informado(a) pelo médico(a) Dr.(a) _____________________
_____________sobre a necessidade de _____________________(isolamento ou 
quarentena) a que devo ser submetido, com data de início _______________, previsão 
de término__________, local de cumprimento da medida_____________ ,bem como as 
possíveis consequências da sua não realização.
(    ) Paciente              (    ) Responsável
Nome: ______________________________ Grau de Parentesco: ______________
Assinatura: ____________________________ Identidade Nº: ___________
Data: ______/______/______ Hora: ______: ________
Deve ser preenchido pelo médico
Expliquei o funcionamento da medida de saúde pública a que o paciente acima referido 
está sujeito, ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre riscos do não atendimento 
da medida, tendo respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo 
com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está em condições de 
compreender o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas as seguintes orientações:

Nome do médico: _______________________________
Assinatura_________________________
CRM _____________
BASE LEGAL: PORTARIA MS Nº 356 DE 20 DE MARÇO DE 2020
ANEXO I - B
Ref.  DECRETO Nº 096/2020 de 03.04.2020
NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO Nº _____/2020
O(A) Senhor(a) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de medida 
sanitária de isolamento. Essa medida é necessária, pois visa a prevenir a dispersão do 
vírus Covid-19.
Data de início:__________________
Previsão de término:_____________
Fundamentação:________________
Local de cumprimento da medida (domicílio):
Endereço: 
Data: _____/_____/_____ Hora: ______: ________
Nome do Fiscal Sanitário:___________________________
Assinatura_________________________ Matrícula: _________________
Eu, __________________________________________, documento de identidade 
ou passaporte ___________________declaro que fui devidamente informado(a) pelo 
Fiscal Sanitário acima identificado sobre a necessidade de isolamento a que devo ser 
submetido, bem como as possíveis consequências da sua não realização.
Local: ________________ Data: ______/______/______ Hora: ______: ________
Assinatura da pessoa notificada ou responsável legal:_______________________
BASE LEGAL: PORTARIA MS Nº 356, DE 11 DE MARÇO DE 2020
ANEXO I - C
Ref.  DECRETO Nº 096/2020 de 03.04.2020
CONTROLE DE HÓSPEDES (PREVENÇÃO COVID-19)
Nome: _______________________________________
Data de nascimento:____/____/____
Telefone de contato:__________________
Local de origem:________________ Estado:____________
Destino:________________________ Estado:____________
Dias de estadia em Guaíra:____________________
Número de hóspedes no mesmo quarto:____________
Para qual cidade (s) o Sr.(a) viajou nos últimos 14 dias: _________________
O(A) Senhor(a) está ciente da necessidade de adoção das medidas sanitárias 
necessárias para prevenir a dissiminação do novo coronavírus (Covid-19).
Ass: _____________________________________
 Guaíra, ____/____/____
Caso apresente sintomas como febre, tosse ou dificuldade de respirar, ligue (44) 3642-
8687 Central de Teleatendimento Coronavírus (COVID-19).
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DECRETO Nº 098/2020
Data: 03.04.2020
Ementa: exonera a pedido Franciele de Lima Danelon Jesus Secretária Municipal de Educação, e dá outras 
providências. 
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das  atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município 
de Guaíra, e consoante dispositivos da Lei Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, e, considerando o memorando sob o 
nº 14/2018,
RESOLVE:
Art. 1° Exonerar a pedido FRANCIELE DE LIMA DANELON JESUS, CI/RG nº 609.242.978-3 SESP/PR, do cargo em 
comissão de Secretária Municipal de Educação, símbolo CC-01, com desligamento no dia 03 de abril de 2020, sendo 
este o seu último dia de trabalho. 
Art. 2° Revoga-se o Decreto Municipal nº 008/2010 de 03.01.2018. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 03 de abril de 2020.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE gUAIRA
ESTADO DO PARANA
LEI Nº 2.132/2020
Data: 03.04.2020
Ementa: altera a Lei Municipal nº 2025, de 11/10/2017, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei Municipal nº 2025, de 11/10/2017, passa a vigorar com as alterações 
de que trata esta Lei.
Art. 2º O artigo 1º da Lei Municipal nº 2025, de 11/10/2017, passa a vigorar com a 
seguinte redação.
“Art. 1º  A Guarda Municipal de Guaíra é órgão integrante da Administração Direta 
do Poder Executivo do Município de Guaíra, organizada com base na hierarquia e 
na disciplina, sob a autoridade suprema do Prefeito Municipal, com a finalidade de 
garantir segurança aos órgãos, entidades, agentes, usuários e serviços, tendo como 
princípios norteadores de suas ações:
I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania das 
liberdades públicas;
II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas;
III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e
V - uso progressivo da força.
VI – controle de situações de emergências e calamidades públicas, causadas pelo 
ser humano, por epidemias ou desastres naturais.”
Art. 2º O artigo 4º da Lei Municipal nº 2025, de 11/10/2017, passa a vigorar com a 
seguinte redação.
“Art. 4º A Guarda Municipal de Guaíra, subordinada ao Secretário de Segurança, 
lotada na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito - SMEST, compete 
especificamente, ressalvadas as competências dos órgãos federais e estaduais:
I - coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra 
os bens, serviços e instalações municipais;
II – prevenir, inibir e auxiliar no controle de situações de calamidades públicas, tais 
como as relacionadas a desastres naturais, pandemias e outras congêneres;
III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção 
sistêmica da população;
IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações 
conjuntas que contribuam com a paz social;
V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, 
atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;
VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e 
logradouros municipais, nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
(Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio 
celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;
VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do 
Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;
VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;
IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e 
projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades;
X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios 
vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao 
desenvolvimento de ações preventivas integradas;
XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de 
ações interdisciplinares de segurança no Município;
XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a 
contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano 
municipal;
XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e 
imediatamente quando deparar-se com elas;
XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da 
infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;
XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor 
municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte;
XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em 
conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou 
das esferas estadual e federal;
XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e 
dignitários;
XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno 
e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades 
de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na 
comunidade local;
XIX - assegurar que suas ações estejam sempre fundamentadas no respeito à 
dignidade humana, à cidadania, à justiça, à legalidade democrática e aos direitos 
humanos;
XX - atuar de forma preventiva nas áreas de sua circunscrição, onde se presuma ser 
possível a quebra da situação de normalidade;
XXI - atuar com prudência, firmeza e efetividade, na sua área de responsabilidade, 
visando ao restabelecimento da situação de normalidade, precedendo eventual 
emprego da Força Pública Estadual.
§ 1º A Guarda Municipal poderá integrar as atividades policiais de envergadura 
realizadas no Município, quando planejadas conjuntamente.
§ 2º Na realização dessas atividades, a Guarda Municipal manterá a chefia de suas 
frações com a finalidade precípua de harmonizar e transmitir ordens pertinentes à 
consecução dos objetivos comuns.
§ 3º Respeitadas a autonomia e as peculiaridades de cada uma das organizações, 
com atuação no município, poderão os responsáveis trocar informações sobre os 
campos de atuação de seus comandos.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 03 de abril de 
2020.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE gUAIRA
ESTADO DO PARANA
PORTARIA Nº 131/2020
Data: 03.04.2020
Ementa: revoga gratificação de função de servidores públicos municipais nos termos da Lei Municipal nº 2.024/2017, 
conforme especifica.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e de conformidade com as 
disposições contidas no artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Guaíra e Lei Municipal nº 2.024/2017, e ainda, 
considerando o Memorando sob nº 429/2017,
 RESOLVE:
Art. 1º Fica revogada a gratificação de função dos servidores a seguir mencionados, nos termos das Portarias nºs 
019/2018, a partir de 03 de abril de 2020, pelo exercício de funções  previstas na Lei Municipal nº 2.024/2017:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Cargo Nome  Matrícula
Coordenação do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Dayara Luzia de Freitas da Silveira 
 29474-01
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Cargo Nome  Matrícula
Coordenador de Coleta de Lixo Claudio de Jesus  17507-01
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
Cargo Nome  Matrícula
Coordenação de Atividades Culturais Cleber Pereira dos Santos  18082-01
Art. 2º Permanecem inalteradas as demais disposições da Portaria nº 019/2018.
Art. 4º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento da presente Portaria.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
          Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 03 de abril de 2020.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE VIGÊNCIA DO PDM, PAI E CONSELHO

Declaro, em observação à Lei Federal nº 10.257/2001, denominada Estatuto 
da Cidade (Art. 40 - §3º - A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, 
pelo menos, a cada dez anos.), e à Lei Estadual nº 15.229/2006 (Art. 4º - O 
Estado do Paraná somente firmará convênios de financiamento com 
município que já possua Plano Diretor Municipal aprovado pela respectiva 
Câmara Municipal.), que:

O município de Icaraíma possui Plano Diretor.

1. A legislação urbanística deste município, a partir de 2001, está em conformidade ao 
disposto no inciso III do art. 3º da lei estadual supramencionada:

(X) Sim

( ) Não

E se constitui de:

1. Instrumentos de Política Urbana instituídos pelo Estatuto da Cidade:
Lei Complementar 586/2011 

2. Código de Posturas:
Lei Complementar 594/2011 

3. Código de Obras:
Lei Complementar 593/2011 

4. Lei do Sistema Viário:
Lei Complementar 592/2011 
Alterações:

Lei do Sistema Viário Lei 879/2013
Lei do Sistema Viário Lei 712/2012

5. Lei de Uso e Ocupação do Solo:
Lei Complementar 589/2011 
Alterações:

Lei de Uso e Ocupação do Solo Lei Complementar 606/2011
Lei de Uso e Ocupação do Solo Lei 877/2013

6. Lei do Parcelamento do Solo:
Lei Complementar 590/2011 

7. Lei do Perímetro Urbano:
Lei Complementar 591/2011 
Alterações:

Lei do Perímetro Urbano Lei 878/2013
8. Lei do Plano Diretor:

Lei Complementar 586/2011 
Alterações:

Lei do Plano Diretor Lei 876/2013
Lei do Plano Diretor Lei 1206/2015

Esclarecimento(s):

Não há

2. O conteúdo do PDM, conforme incisos I e II do art. 3º da lei estadual supramencionada, 
se constitui de:

I - fundamentação do Plano Diretor Municipal contendo o reconhecimento, o diagnóstico e as diretrizes 
referentes à realidade do Município, nas dimensões ambientais, sócio-econômicas, sócio-espaciais, infra-
estrutura e serviços públicos e aspectos institucionais, abrangendo áreas urbanas e rurais e a inserção do 
Município na região

(X) Sim

( ) Não

Documentos Apresentados:

1. Análise Temática Integrada - Diagnóstico

Esclarecimento(s):

Não há

II - diretriz e proposições, com a abrangência conforme alínea anterior, estabelecendo uma política de 
desenvolvimento urbano/rural municipal e uma sistemática permanente de planejamento;

(X) Sim

( ) Não

Documentos Apresentados:

1. Diretrizes e Proposições

Esclarecimento(s):

Não há

3. O Plano de Ação e Investimentos - PAI/PDM tem cronograma em vigência, conforme 
inciso IV do art. 3º da lei estadual supramencionada:

IV - plano de ação e investimentos, compatibilizados com as prioridades do Plano Diretor, com o 
estabelecimento de ações e investimentos compatibilizados com a capacidade de investimento do Município e 
incorporado nas Leis do Plano Plurianual – PPA, Diretrizes Orçamentárias – LDO e Orçamento Anual – LOA;

(X) Sim

( ) Não

Documentos Apresentados:

1. Plano de Ação e Investimentos - Versão PDM 
Vigência: De 12/05/2011 até 12/05/2016

2. Plano de Ação e Investimentos - Atualizado - período 2020 à 2024 
Vigência: De 04/03/2020 até 04/03/2024

Esclarecimento(s):

Não há

4. O Sistema de Acompanhamento e Controle de Implementação do PDM, com utilização de 

indicadores, conforme inciso V do art. 3º da lei estadual supramencionada, existe:

V - sistema de acompanhamento e controle da implementação do Plano Diretor Municipal com a utilização de 
indicadores;

(X) Sim

( ) Não

Documentos Apresentados:

1. Sistema de Acompanhamento e Controle com utilização de indicadores - Versão PDM

Esclarecimento(s):

Não há

5. O Sistema de Acompanhamento e Controle de Implementação do PDM, com utilização de 
indicadores, conforme inciso V do art. 3º da lei estadual supramencionada, está em uso:

( ) Sim

( ) Não Aplicável

(X) Não

Documentos Apresentados:

1. Indicadores referente ao ano de 2018

Esclarecimento(s):

Não há

6. O Grupo Técnico Permanente, conforme inciso VI do art. 3º da lei estadual 
supramencionada, está constituído:

VI - institucionalização de grupo técnico permanente, integrado à estrutura administrativa da Prefeitura 
Municipal.

( ) Sim

(X) Não

Esclarecimento(s):

Não há

7. O Conselho Municipal da Cidade, ou similar, está criado e instalado, com mandato 
vigente, conforme art. 6º da lei estadual supramencionada:

Art. 6°. Os municípios do Estado do Paraná deverão criar e instalar os Conselhos Municipais das Cidades, ou 
similares, em conformidade com o Conselho Estadual das Cidades – CONCIDADES PARANÁ, para integrar o 
processo permanente de planejamento e gestão decorrente da implementação dos Planos Diretores 
Municipais, até 90 (noventa) dias após a vigência da lei do respectivo Plano Diretor Municipal.

(X) Sim

( ) Não

Documentos Apresentados:

1. Decreto 1592/2011
2. Lei Complementar 586/2011
3. Decreto 5069/2019

Período do Mandato do Conselho:

De 04/05/2019 até 04/05/2021

Esclarecimento(s):

Não há

Por ser verdade, firmamos a presente Declaração.

Icaraíma, em 02 de abril de 2020

Técnico Responsável pelas informações sobre o Plano Diretor
Nilson Luiz M. Maran
Engenharia Civil - 18018/D 
Engenheiro Civil

Superior(a) Imediato(a)
Milton Antonholi, Secretário Administrativo
Secretaria de Administração

Prefeito Municipal
Marcos Alex De Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAs Do oEsTE
ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DIETAS ALIMENTARES SUPLEMENTARES ESPECIAIS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNEIRAS DO OESTE.
TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Unitário (Item).
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 23/04/2020, às 14h00min.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar Municipal nº 001/09, 
Decreto Municipal nº 123/18, Decreto Municipal nº 071/17, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 
15.608/07.
INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas 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, 02 de abril de 2020.
Juliana C. Santos Tamura Bispo
Pregoeira
Certifico que afixei cópia deste Aviso de Licitação no Mural da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, em 
02/04/2020.
Juliana C. Santos Tamura Bispo
Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA
ESTADO DO PARANA
ATO DA MESA Nº 017/2020
Ratifica e adjudica Processo de Dispensa de Licitação
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020
PROCESSO Nº 008/2020
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa, cozinha e limpeza 
visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Icaraíma.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, RUA MONTE BELO, 607 - 
CEP 87530-000 – ICARAÍMA – PR, CNPJ Nº 77.930.386/0001-65.
FUNDAMENTAÇÃO: É dispensável a licitação; Lei 8.666/93, Art. 24º, Inciso II.; 
Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018.
TOTAL DA DISPENSA: R$ 5.739,73 (cinco mil setecentos e trinta e nove reais e 
setenta e três centavos).
PAGAMENTO: Em até sete dias após apresentação da Nota Fiscal sem rasuras e/
ou entrelinhas e certidões negativas do INSS e FGTS.
CONTRATADO: L. A. FULANETTO GOMES, RUA JOSÉ PERES, Nº 234, CENTRO 
– ICARAIMA – PR, CNPJ Nº 28.326.884/0001-98.
Análise da Dispensa de Licitação: De acordo, amparado por parecer jurídico.
Comissão Permanente de Licitação: Designada pela Portaria n.º 001/2020 de 
20/01/2020.
Jurídica: Vide parecer em anexo.
Ratificação e Adjudicação do Presidente da Câmara: RATIFICO e ADJUDICO a 
presente dispensa de licitação, com fulcro nos pareceres e na lei.
Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 03 dias do mês 
Abril de 2020.
LAERCIO BULGARON DOMINGOS
Presidente
DANIEL PAULO DUARTE
1° Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEjARA
Estado do Paraná
DECRETO Nº 047/2020 DE 03 DE ABRIL DE 2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 71, VI e XXIV da Lei Orgânica nº 001, de 05 de abril de 1990, do Município de 
Tapejara/PR,
DECRETA:
Art. 1º - Altera a redação dos incisos V; X; XX; XXI; XXV; XXVII; XXXII; XXXIII, do art. 3º do Decreto 
33 de 23 de março de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“V - Produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano e animal, inclusive 
na modalidade de entrega, lojas de conveniência e similares, ainda que localizados em rodovias;
X – Transporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e à coleta de lixo;
XX – Serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições 
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, inclusive unidades lotéricas;
XXI – Atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 
194 da Constituição Federal;
XXV – Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de 
suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de 
transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás natural;
XXVII – Produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás 
liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo;
XXXII – Produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura 
tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;
XXXIII – Serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo automotor 
terrestre ou bicicleta;”
Art. 2º - Acresce os incisos XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL e XLI ao artigo 3º do 
Decreto Municipal 33 de 23 de Março de 2020, com a seguinte redação:
“XXXV – serviços de crédito e renegociação de crédito dos agentes financeiros integrantes do 
Sistema Paranaense de Fomento de que trata o Decreto nº 2.570, de 08 de outubro de 2015, 
alterado pelo Decreto nº 2.855, de 24 de setembro de 2019;
XXXVI – fiscalização do trabalho;
XXXVII – atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a 
pandemia de que trata este Decreto;
XXXVIII – atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas 
exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços 
públicos;
XXXIX – atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da 
Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde;
XL – produção, distribuição e comercialização de produtos de higiene pessoal e de ambientes;
XLI – serviços de lavanderia hospitalar e industrial;”
Art. 3º - Altera a redação do §1º do artigo 2º Decreto Municipal 37 de 29 de março de 2020, com 
a seguinte redação:
“§1.º - Ficam excepcionadas para restabelecimento das atividades as Escolas e Academias, que 
deverão permanecer com suas atividades suspensas, na forma regulamentada, como medida de 
isolamento em ambiente de alto índice de aglomeração.”
Art. 4º - Acresce o §13º ao artigo 2º do Decreto Municipal 37 de 29 de março de 2020, com a 
seguinte redação:
“§13º. - As igrejas e outras Instituições religiosas poderão realizar cultos, desde que seus templos 
funcionem com 30% de sua capacidade, e observem as seguintes recomendações:
a) Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de espaço para 
higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado;
b) Manter distância entre os participantes, evitando filas e proximidade dos presentes, com 
afastamento mínimo de dois metros uns dos outros, devendo manter as superfícies do ambiente 
limpas e esterilizadas;
c) disponibilizar álcool em gel 70% para uso dos presentes, tanto na entrada como no interior do 
ambiente;
d) Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos e 
higienizados;
e) Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel toalha em 
recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
f) Evitar contatos corporais entre os participantes, como abraço, beijo, aperto de mão;
g) Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar o contato 
físico entre elas, adotando sinalização para porta de entrada e saída;
h) Deverá ser evitada a participação de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 60 
anos e/ou portadores de comorbidades);
i) Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus como tosse, 
coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade Básica de Saúde do 
Município imediatamente, evitando a participação no culto;
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara/PR, 03 de abril de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAIMA
Estado do Paraná
PORTARIA N° 009/2020
SÚMULA: Determina o retorno das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Icaraíma e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de se retomar os trabalhos legislativos sem deixar de se evitar contaminações de 
grande escala e de restringir riscos de contágio do COVID – 19,
RESOLVE:
Art. 1º Fica determinado o retorno das Sessões Ordinárias no Prédio da Câmara Municipal de Icaraíma a ser realizado 
em dia e horário de costumes, às segundas-feiras, às 20h00min, iniciando em 06 de abril do ano em curso.
§ 1º As sessões serão realizadas sem a presença de público, porém, continuarão sendo transmitidas pela internet, 
via rede social facebook.
§ 2º Os edis e servidores presentes na sessão deverão usar EPIs – equipamentos de proteção individual para evitar 
o contágio.
Art. 2º Revoga-se o art. 1º da portaria nº 008/2020, permanecendo inalterados seus demais dispositivos.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 03 de Abril de 2.020.
Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 03 dias do mês de Abril de 2.020.
LAERCIO BULGARON DOMINGOS
Presidente
DANIEL PAULO DUARTE
1° Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE gAÚCHA
Estado do Paraná
Decreto nº 066/2020
Ementa: Dispõe sobre a Exoneração de Servido (a), ocupante do Cargo de Provimento em Comissão e, dá outras 
providências. 
Preâmbulo: Eu, Alexandre Lucena, Prefeito Municipal em exercício de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, no uso de 
minhas atribuições legais, 
R e s o l v o:- 
Art. 1º - Exonerar em 03 de abril de 2020 – EDIRLEI BON ADIO DA COSTA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
3.973.452- SSP/PR– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, nomeada 
nos termos do Ato Administrativo – Decreto nº 079/2017.. 
Art. 2º - O presente Ato Administrativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
contrárias. 
Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se. 
Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, 03 de abril de 2020 
Alexandre Lucena 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRo Do oEsTE
Estado do Paraná
D E C R E T O Nº 125/2020
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1 – NOMEAR em função gratificada a contar do dia 01 de Abril de 2020, o servidor JEFFERSON LONGUINI, 
CPF: 025.990.259-40, para exercer o cargo de Assessor Geral do Setor de Transportes, junto à Secretaria Municipal 
de Saúde, conforme anexo I, II e III da Lei Complementar nº 06/2019 publicado em 23 de agosto de 2019 no Jornal 
Oficial Umuarama Ilustrado.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor, a partir da data de sua publicação.
Cruzeiro do Oeste, 03 de Abril de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-
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     ATO DA MESA Nº 09/2020 
 
Dispõe acerca da suspensão da Sessão Ordinária e 
reuniões de Comissões Permanentes, no dia 06 de abril 
de 2020, em virtude da PANDEMIA do Novo Coronavírus 
(COVID 19). 

     

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, com base na atual situação emergencial que 

atravessa o País, em virtude da PANDEMIA do Novo Coronavírus (COVID 19) e, 

 

CONSIDERANDO as recomendações das Autoridades de Saúde 
quanto à necessidade em se evitar aglomerações de pessoas, promover o isolamento social e 
garantir à proteção aos grupos de risco, a exemplo dos idosos; 

 
CONSIDERANDO as normas editadas pelos Poderes Executivos 

Federal, Estadual e Municipal afetas à necessidade em se evitar aglomerações de pessoas, 
bem como de se possibilitar a proteção aos grupos de risco; 

 
CONSIDERANDO os Atos da Mesa Diretora nº 05/2020 e 

07/2020, que asseguram a possibilidade de trabalho home office aos servidores, em situações 
de comprovada necessidade e que, segundo informação da Diretoria Geral, a partir desta data, 
a integralidade dos Servidores desta Casa atuará no referido sistema; 

 
CONSIDERANDO a informação prestada pelos Presidentes de 

Comissões Permanentes da impossibilidade de realização das Reuniões e demais atividades 
das Comissões, pelo não comparecimento dos Parlamentares e de Servidores, incluídos em 
grupos de risco em relação ao COVID-19 e da ausência de condições para trabalhos e 
reuniões virtuais; 

 
CONSIDERANDO a informação prestada pela Diretoria Geral 

que, segundo a estrutura tecnológica existente não há possibilidade em se realizar Sessões e 
Reuniões de Comissões de forma virtual; 

 
CONSIDERANDO ser essencial que os Poderes, inclusive, o 

Poder Legislativo Municipal promova medidas para a contenção do avanço da PANDEMIA do 
Novo Coronavírus (COVID 19); 

 

Câmara Municipal de Umuarama 
 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONSIDERANDO a inexistência de proposições legislativas em 
trâmite que possuam caráter de urgência, neste momento, DETERMINA-SE a SUSPENSÃO 
DA SESSÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DE COMISSÕES PERMANENTES NO DIA 06 DE 
AbRIL DE 2020. 

 
Cientifiquem-se os Senhores Vereadores, Vereadoras e 

Servidores acerca da presente decisão, pelo modo mais eficiente e ágil. 
 
Publique-se. 
 
Diligências necessárias pela Diretoria Geral. 
 

Umuarama, 03 de abril de 2020. 

 

 

 

NOEL APARECIDO bERNARDINO “NOEL DO PÃO”   ANA NOVAIS 
Presidente      Vice-Presidente 

 

 

 

MATEUS bARRETO      JONES VIVI 
1º Secretário      2º Secretário 
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DECRETO Nº 051/2020
SÚMULA: SÚMULA: “Dispõe sobre adoção de novas medidas e consolidação 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), estabelece critérios 
sanitários para o funcionamento do comercio local e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das 
atribuições de seu cargo e com fundamento na legislação vigente, e: 
Considerando os dispositivos dos decretos municipais nº 044/2020, 047/2020 
e 049/2020 que estabelecem uma série de medidas e restrições para o 
enfrentamento da contaminação humana pelo COVID-19 em nosso município;
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 
11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;
Considerando o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que 
promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional;
Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do 
Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
Considerando a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério 
da Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 
13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
Considerando o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus COVID-19, publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria 
de Vigilância em Saúde, em fevereiro de 2020;
Considerando os Decretos Estaduais nº 4230/2020 e 4317/2020, que dispõe 
sobre as restrições e recomendações a estabelecimentos comerciais e setor 
produtivo para o Estado do Paraná;
Considerando a Resolução nº 338/2020 da Secretaria Estadual de Saúde do 
Paraná, que implementa medidas de enfrentamento da emergência em saúde 
pública de importância nacional e internacional decorrente do Coronavírus – 
COVID-2019;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, 
a fim de evitar a disseminação da doença em todo o território do Município;
Considerando o pedido da Organização Mundial de Saúde, para que os países 
redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus;
Considerando que os Decretos Municipais estabelecem regras de atendimento 
à população pelo comercio em geral de nosso município;
Considerando as deliberações tomadas pelo Colegiado de Prefeitos que 
compõe a AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios) em conjunto 
com os representantes das Associações Comerciais e CACIER, sobre 
o regramento para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e 
setor produtivo em todo o território regional, para reforçar a prevenção e os 
cuidados, atendendo as recomendações sanitárias e evitar o contágio humano 
pelo COVID-19 e;
Considerando o Artigo 30, inciso II, da Constituição Federal de 1988, o qual 
determina aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que 
couber;
DECRETA:
Art. 1º - As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Novo Coronavírus – COVID-19, no 
âmbito do município de Ivaté, ficam definidas nos termos deste Decreto, em 
consonância com os Decretos Municipais nº 044/2020, 047/2020 e 049/2020, 
para o fim de reestabelecer e regulamentar o funcionamento do setor produtivo 
e comercial de nosso Município.
Art. 2º - Todos os estabelecimentos comerciais, empresariais, instituições 
bancárias, casas lotéricas, prestadores de serviços, autônomos e escritórios 
de profissionais liberais, da área de produtiva de nosso município, poderão 
realizar suas atividades comerciais, desde que cumpram integralmente as 
regulamentações sanitárias descritas nesse Decreto, por serem medidas de 
controle, prevenção e diminuição da contaminação humana pelo COVID-19.
§1º - Ficam excepcionadas para restabelecimento das atividades as Igrejas, 
Escolas e Academias, que deverão permanecer com suas atividades 
suspensas, na forma regulamentada, como medida de isolamento em ambiente 
de alto índice de aglomeração.
§2º - Todos os estabelecimentos e atividades com funcionamento permitido, 
conforme caput desse artigo, deverão respeitar as regras sanitárias para 
isolamento racional que permita o controle do fluxo de pessoas, e a 
conscientização dos seus colaboradores e clientes, no sentido de ajudar na 
propagação das regras e informações constantes desse decreto e demais 
documentos de regramento sanitário.
§3º - Em hipótese alguma será permitida a aglomeração de pessoas nos 
estabelecimentos em funcionamento, cabendo ao proprietário e/ou responsável 
adotar as medidas para dispersão das pessoas, como medida preventiva e de 
isolamento social.
§4º - Os estabelecimentos comerciais que permanecerão abertos, autorizados 
na forma desse Decreto, deverão adotar as medidas de prevenção 
estabelecidas, bem como aquelas que forem determinadas pelas autoridades 
sanitárias, sem prejuízo das que forem impostas pelos Órgãos de Saúde 
Federal e Estadual competentes.
§5º - As medidas restritivas ora impostas aos estabelecimentos comerciais 
implicam na suspensão e/ou restrição de atividades autorizadas pelo Alvará 
de Licença de Funcionamento concedido, em razão de saúde pública, e 
o seu descumprimento implicará na cassação do alvará e fechamento do 
estabelecimento, sem prejuízo de eventuais multas conforme legislação 
atinente à espécie.
§6º - O descumprimento das medidas sanitárias determinadas pela Vigilância 
Sanitária aos estabelecimentos e atividades permitidas, implicará no 
fechamento do estabelecimento e/ou suspensão das suas atividades pela 
Vigilância Sanitária, podendo essa se valer do auxílio da força policial, bem 
como das penalidades de multas e sanções previstas na legislação municipal.
§7º - A Administração Pública municipal irá intensificar a fiscalização referente 
às barreiras sanitárias impostas às empresas comerciais, através de servidores 
que estarão autorizados a entrar no estabelecimento e ali permanecer, para 
verificar o regular cumprimento das exigências e em casso de descumprimento, 
adotar as medidas cabíveis para o caso.
Art. 3º - Como medidas coletivas de prevenção, recomenda-se às entidades 
privadas, bem como às comerciais, sujeitas a aglomeração de pessoas, a 
mesma adoção de medidas e suspensões definidas nesse decreto, visando a 
redução do risco de contágio.
Art. 4º - Com vistas à adoção de medidas sanitárias colaboradoras no 
combate à transmissão do novo coronavírus (COVID-19), sem prejuízo de 
outras recomendações dos Órgãos Sanitários Federais e Estaduais para 
funcionamento e desenvolvimento das atividades comerciais, industriais 
e autônomas, bem como das boas práticas sanitárias já utilizadas, faz as 
seguintes recomendações como condicionantes para seu funcionamento 
durante o período da pandemia, conforme os respectivos setores.
§1º - Os estabelecimentos comerciais lojistas com atividades de 
comercialização de artigos de vestuário, calçados, utensílios, papelaria, móveis, 
eletroeletrônicos, autopeças, tintas, comércio de material de construção, 
comércio de materiais elétricos, comércio de produtos agropecuários e 
veterinários, pet shops e assemelhados, poderão funcionar de segunda a 
sexta feira nos horários normais e aos sábados até as 12h00min, desde que 
cumpridas as recomendações descritas abaixo:
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
II - Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera, diminuindo em 50% 
da sua capacidade normal;
III - Manter distância entre os clientes, evitando filas e proximidade dos 
presentes em salas de espera com afastamento mínimo de dois metros uns 
dos outros, devendo manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, 
assim como disponibilizar álcool em gel 70% para uso dos presentes, tanto na 
entrada quanto no interior do ambiente;
IV - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, 
corrimões e puxadores de portas deverão ser esterilizados após o uso de cada 
cliente;
V - Manter os ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado 
mantê-los limpos e higienizados;
VI - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete 
líquido e papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
VII - Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, 
aperto de mão;
VIII - Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, 
de forma a evitar o contato físico entre elas, preferencialmente sinalizando os 
locais de entrada e saída do estabelecimento;
IX - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus 
(maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
X - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento com sintomas de 
coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que 
procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
§2º - Os estabelecimentos comerciais enquadrados como supermercados, 
açougues, mercearias, minimercados, panificadoras, sorveterias e 
assemelhados poderão funcionar de segunda a sexta feira nos horários 
normais e aos sábados até as 19h00min, exceto domingos e feriados, que 
ficarão a critério da Associação Comercial local, em comum acordo com o 
Poder Executivo Municipal, desde que cumpridas as recomendações descritas 
abaixo:
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
II - Limitar o número de pessoas a fim de evitar aglomeração de forma a mantê-
las distantes umas das outras, em no mínimo dois metros, diminuindo em 50% 
da sua capacidade normal;
III - Evitar formação de filas tanto fora quanto dentro do estabelecimento, com 
pessoas próximas umas das outras em distância inferior a dois metros;
IV - Manter álcool gel 70% em todos os caixas, orientando a utilização após 
cada atendimento;
V - Realizar a higienização com álcool no mínimo 70% em todos os puxadores 
de carrinhos, tanto de compras dos clientes como os de transporte de 
mercadorias pelos funcionários;
VI - Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-
los limpos e higienizados;
VII - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete 
líquido e papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
VIII - Manter as superfícies dos ambientes limpas e esterilizadas, assim como 
disponibilizar álcool em gel 70% para uso dos presentes tanto na entrada, 
quanto no interior do ambiente;
IX - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, 
corrimões e puxadores de portas deverão ser esterilizados após o uso de cada 
cliente;
X - Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, 
aperto de mão;
XI - Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, 
de forma a evitar o contato físico entre elas, preferencialmente sinalizando os 
locais de entrada e saída do estabelecimento;
XII - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do 
coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
XIII - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento com sintomas de 

coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que 
procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
§3º - Os estabelecimentos prestadores de serviços com atividades de oficina 
mecânica em geral, funilarias e pintura, lavadores, borracharias, bicicletarias, 
serralherias, metalúrgicas e assemelhados poderão funcionar de segunda a 
sexta feira nos horários normais e aos sábados até às 12h00min, desde que 
cumpridas as recomendações descritas abaixo:
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
II - Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera;
III - Manter distância entre os clientes, evitando proximidade dos presentes, 
devendo manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como 
disponibilizar álcool em gel 70% para uso dos presentes tanto na entrada 
quanto no interior do ambiente;
IV - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, 
corrimões e puxadores de portas deverão ser esterilizados após o uso de cada 
cliente;
V - Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, 
aperto de mão;
VI - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete 
líquido e papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
VII - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do 
coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
VIII - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de 
coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que 
procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
§4º - Aos estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização 
de alimentos prontos como pizzarias, pesqueiros, lanchonetes, bares, fast 
food, lojas de conveniência e assemelhados, poderão funcionar de segunda a 
sábado das 08h00min às 22h00min, e aos domingos e feriados das 08h00min 
às 19h00min, desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
II - Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as em mesas separadas de no 
mínimo dois metros umas das outras, com a diminuição de mesas e cadeiras 
no local para 40% da capacidade normal;
II - Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como 
disponibilizar álcool em gel a 70% para uso dos presentes tanto na entrada 
quanto no interior do ambiente;
III - Realizar a higienização das mesas e cadeiras após o uso de cada cliente;
IV - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, 
corrimões e puxadores de portas deverão ser esterilizados após o uso de cada 
cliente;
V - Manter os ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado 
mantê-los limpos e higienizados;
VI - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete 
líquido e papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
VII - Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, 
aperto de mão;
VIII - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do 
coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
IX - Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de 
forma a evitar o contato físico entre elas, preferencialmente adotando porta 
para entrada sinalizada e porta para saída também sinalizada;
X - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de 
coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que 
procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
§5º - Os Estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização de 
alimentos prontos do tipo restaurantes e fast food por trailer poderão funcionar 
todos os dias até às 21h00min, desde que cumpridas as recomendações 
descritas abaixo:
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
II - Proibido o autosserviço (self-service), pelos clientes para evitar o manuseio 
coletivo de talheres, e inibir a contaminação;
III - Redução de disposição de mesas e cadeiras para aumentar o espaçamento 
entre as mesas e pessoas, para no máximo 40% de sua capacidade normal;
IV - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, 
corrimões e puxadores de portas deverão ser esterilizados diariamente;
V - Manter os ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado 
mantê-los limpos e higienizados;
VI - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus 
(maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
VII - Diminuir ou evitar o fornecimento para consumo no estabelecimento, 
reforçando e incentivando o sistema delivery;
VIII - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de 
coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que 
procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
§6º - Aos prestadores de serviços unipessoais, profissionais liberais, escritórios 
contábeis, de assessoria, engenharia, transporte, clínicas odontológicas, 
fisioterapias, laboratórios e assemelhados poderão prestar seus serviços no 
local do estabelecimento de segunda a sexta feira nos horários normais e aos 
sábados até as 12h00min, desde que cumpridas as recomendações descritas 
abaixo:
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
II - Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as em mesas separadas de 
no mínimo dois metros umas das outras, diminuindo em 50% a capacidade 
normal;
III - Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como 
disponibilizar álcool em gel 70% para uso dos presentes tanto na entrada como 
no interior do ambiente;
IV - Realizar a higienização das mesas e cadeiras após o uso de cada cliente;
V - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, 
corrimões e puxadores de portas deverão ser esterilizados após o uso de cada 
cliente;
VI - Manter os ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado 
mantê-los limpos e higienizados;
VII - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete 
líquido e papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
VIII - Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, 
aperto de mão;
IX - Suspender o atendimento para pessoas do grupo de risco do coronavírus 
(maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades), só o fazendo em 
casos urgentes a domicílio;
X - Caso haja a necessidade de atendimento domiciliar, realizar a assepsia das 
mãos e partes expostas ao entrar no ambiente domiciliar, e disponibilizar álcool 
gel para o seu uso e do cliente caso seja necessário, além de permanecer o 
mínimo de tempo possível dentro da residência;
XI - Utilizar-se do sistema de agendamento para os clientes, a fim de evitar 
contato entre eles, além de facilitar a limpeza do estabelecimento;
XII - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do 
coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
XIII - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de 
coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que 
procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
§7º - Aos prestadores de serviços unipessoais, pedreiros, pintores, jardineiros, 
gesseiros, instaladores em geral, eletricistas, serralheiros, calheiros e 
assemelhados poderão prestar seus serviços de segunda a sexta feira 
nos horários normais, bem como aos finais de semana e feriados apenas 
para atender emergências que forem solicitados, desde que cumpridas as 
recomendações descritas abaixo:
I - Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as afastadas no mínimo dois 
metros umas das outras;
II - Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, 
aperto de mão, buscando sempre orientá-los dos riscos e da prevenção;
III - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus 
(maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
IV - Limitação da quantidade de pessoas na mesma obra ou local com no 
máximo 05 pessoas ou respeitando o espeço físico;
V - Procurar realizar revezamento de pessoas por turno, caso haja necessidade;
VI - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de 
coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que 
procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
§8º - Aos prestadores de serviços unipessoais, como cabeleireiros, barbeiros, 
manicures e pedicures, salões de beleza e assemelhados, poderão funcionar 
de segunda a sábado das 08h00min às 19h00min, desde que cumpridas as 
recomendações descritas abaixo:
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
II - Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as separadas no mínimo dois 
metros umas das outras, diminuindo em 50% da capacidade normal;
III - Buscar utilizar-se de sistema de agendamento para evitar aglomeração e 
facilitar a limpeza do ambiente e dos instrumentos de trabalho entre um cliente 
e outro;
IV - Em caso de atendimento domiciliar, fazer assepsia das mãos e partes 
expostas, redobrar os cuidados de higiene nos equipamentos a serem 
utilizados, e recomendar a utilização de luvas e mascaras por parte do 
profissional e de mascaras por parte do cliente;
V - Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como 
disponibilizar álcool em gel a 70% para uso dos presentes tanto na entrada 
como no interior do ambiente;
VI - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, 
corrimões e puxadores de portas deverão ser esterilizados após o uso de cada 
cliente;
VII - Manter os ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado 
mantê-los limpos e higienizados;
VIII - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete 
líquido e papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
IX - Realizar a higienização corporal das partes de contato com os clientes em 
geral, como mãos, braços e rosto;
X - Fazer uso de autoclave para esterilização de materiais e equipamentos 
utilizados na prestação dos serviços de manicure e pedicure;
XI - Fazer a higienização de tesouras, pentes e outros instrumentos ao término 
do atendimento de cada cliente;
XII - Suspender o atendimento para pessoas do grupo de risco do coronavírus 
(maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades), só o fazendo em 
casos urgentes a domicílio;
XIII - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do 
coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
XIV - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de 
coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que 
procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
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§9º - Aos prestadores de serviços de indústria, confecção, facção, lavanderias 
industriais, produtoras e distribuidoras alimentícias e de laticínios e 
assemelhados, poderão funcionar em seus horários normais de costume, 
desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo.
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
II - Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as separadas no mínimo dois 
metros umas das outras;
III - Diminuir a quantidade de colaboradores no ambiente de trabalho, com 
escalonamento, adaptação de rotinas de produção ou outros métodos 
visando diminuir a intensidade e aglomeração de pessoas no mesmo local, 
proporcionando sempre que possível, um profissional da área da saúde para 
controlar os sintomas e condições clinicas dos colaboradores na entrada e 
durante o horário de serviço, por ser um local que possivelmente terá um 
número de maior de pessoas, por se tratar de linha de produção;
IV - Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como 
disponibilizar álcool em gel a 70% para uso dos presentes tanto na entrada 
como no interior do ambiente;
V - Manter os ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado 
mantê-los limpos e higienizados;
VI - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete 
líquido e papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
VII - Dispor os trabalhadores no ambiente de trabalho de forma a manter a 
distância mínima de dois metros uns dos outros;
VIII - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do 
coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
IX - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de 
coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que 
procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
§10 - Aos estabelecimentos prestadores de serviços de hotelaria, poderão 
funcionar em seus horários normais de costume, desde que cumpridas as 
recomendações descritas abaixo.
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
II - Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera;
III - Manter distância entre os clientes, evitando proximidade dos presentes, 
devendo manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como 
disponibilizar álcool em gel 70% para uso dos presentes tanto na entrada como 
no interior do ambiente;
IV - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, 
corrimões e puxadores de portas deverão ser esterilizados após o uso de cada 
cliente;
V - Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, 
aperto de mão;
VI - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete 
líquido e papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
VII - Realizar a higienização de todos os ambientes diariamente, sendo que 
os quartos e apartamentos também deverão ser limpos após saída de cada 
hóspede, inclusive promovendo a lavagem com esterilização das roupas 
de cama, tapetes e toalhas, disponibilizando álcool gel 70% em todos os 
ambientes;
VIII - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do 
coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
IX - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de 
coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que 
procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
§11 - Sem prejuízo de outras recomendações das Autoridades Sanitárias, os 
estabelecimentos bancários, correios, casas lotéricas, PAS de bancos, casas 
financeiras de crédito, representantes e assemelhados poderão funcionar 
de segunda a sexta feira nos horários normais, desde que cumpridas as 
recomendações descritas abaixo:
I - Disponibilizar o horário diferenciado ou o período da manhã de segunda a 
sexta feira, todo para atendimento prioritário de pessoas com mais de 60 anos, 
e portadores de comorbidades, pessoas com comprovada doença respiratória, 
ou as que as agências de saúde venham a definir como pessoas em grupo 
de risco;
II - Disponibilizar o horário da tarde de segundas a sextas feiras para 
atendimento ao público geral que não esteja no grupo de pessoas relacionadas 
no item anterior, porém respeitando os atendimentos presenciais que sejam 
essenciais;
III - São atendimentos presenciais e essenciais, pagamento de aposentadorias, 
benefícios assistenciais, outros benefícios que o governo venha a criar para a 
população nesse período de pandemia, e demais serviços que as instituições 
financeiras venham a julgar essenciais;
IV - Disponibilizar pessoas para organizar e orientar seu público alvo das 
normas e horários, distribuição de álcool gel para as pessoas se higienizarem 
durante o aguardo no atendimento, bem como durante o atendimento, e nos 
casos que requeira maior cuidado, como pessoas que apresentem tosse 
contínua, que seja fornecido mascaram para proteção do ambiente e das 
demais pessoas;
V - Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
VI - Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera;
VII - Manter distância entre os clientes, evitando proximidade dos presentes, 
devendo manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como 
disponibilizar álcool em gel 70% para uso dos presentes tanto na entrada como 
no interior do ambiente;
VIII - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, 
corrimões e puxadores de portas deverão ser esterilizados após o uso de cada 
cliente;
IX - Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, 
aperto de mão;
X - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete 
líquido e papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
XI - Realizar a higienização de todos os ambientes diariamente;
XII - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do 
coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
XIII - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de 
coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que 
procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
Art. 5º – Como regramento geral, as empresas comerciais de nosso município 
deverão:
I - Incentivar as vendas e contatos com seus clientes preferencialmente por 
sistema remoto, como telefones, WhatsApp, redes sociais e assemelhados, 
evitando ao máximo o atendimento presencial;
II - Reforçar a conscientização dos clientes quanto à manutenção da prevenção 
e quanto aos riscos da transmissão do Coronavírus, e de buscar o isolamento 
social sempre que possível;
III - Evitar que em seus estabelecimentos comerciais tenham dispostos a 
clientes e colaboradores o fornecimento de itens comuns de difícil controle de 
higienização, como garrafas de café, água, itens de alimentos e assemelhados, 
para evitar aglomeração nesses locais específicos e impedir a contaminação 
através desses utensílios e assemelhados;
IV – Quando o estabelecimento tiver um espaço físico ou fluxo de clientes que 
necessite, que seja disponibilizado um colaborador para controlar a entrada de 
clientes e colaboradores, devendo se realizar obrigatoriamente a higienização 
das mãos com álcool gel;
Art. 6º – O Município poderá se utilizar do seu Poder de Polícia, inclusive 
solicitar o auxílio das forças policiais, caso haja o descumprimento do disposto 
nesse Decreto, sem prejuízo da imposição de multas e cassação de alvará de 
funcionamento.
Art. 7º – O descumprimento às determinações deste Decreto, bem como 
às normas estabelecidas para o combate ao Coronavirus poderá configurar 
crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal) ou ainda crime contra 
a saúde pública (artigo 268 do Código Penal), sem prejuízo das sanções 
administrativas.
Art. 8º - Como medidas individuais, recomenda-se:
I - Aos pacientes com sintomas respiratórios que fiquem restritos ao domicílio 
e que idosos e portadores de doenças crônicas evitem circular em ambientes 
com aglomeração de pessoas;
II - A limitação de contato e visitas nas instituições de longa permanência para 
idosos e congêneres, além de adotar os protocolos de higiene dos profissionais 
e ambientes e o isolamento dos sintomáticos respiratórios;
III - Que as pessoas com baixa imunidade (asma, pneumonia, tuberculose, 
HIV, câncer, renais crônicos e transplantados) evitem sair de casa;
IV - Que a população proceda à higienização frequente das mãos, com 
sabonete líquido, papel toalha descartável e álcool gel 70%;
V – Que se suspenda eventos, de qualquer natureza;
VI - Evitar a ida, na medida do possível, em locais de grande circulação de 
pessoas, sendo necessária a ida a tais locais, tentar manter uma distância 
mínima de cerca de dois metros de distância dos demais;
Art. 9º - Ficam proibidos os encontros ou reuniões que envolvam população do 
grupo de risco para a doença causada pelo coronavírus, como pessoas acima 
de sessenta anos, portadores de doenças crônicas, pessoas com problemas 
respiratórios, gestantes e lactantes.
Art. 10 – A adoção de medidas previstas neste Decreto deverá ser considerada 
pela iniciativa privada em regime de colaboração no enfrentamento da 
emergência de saúde pública, em decorrência da infecção humana pelo 
COVID-19, bem como, poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de 
acordo com a situação epidemiológica do município.
Art. 11 - Os velórios ficarão restritos aos familiares, que deverão envidar 
esforços para manter distância e aglomerações o máximo de tempo possível, 
devendo as empresas prestadoras de serviços manter as superfícies do 
ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool em gel a 70% 
para uso dos presentes tanto na entrada, quanto no interior do ambiente, sem 
prejuízo de outras orientações emitidas pela Vigilância Sanitária.
Parágrafo único. Caso compareça algum familiar, residente ou não no município, 
com sintomas de Coronavirus, deverá ser comunicado imediatamente às 
autoridades sanitárias locais.
Art. 12 - As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento 
das medidas previstas neste Decreto, e o seu descumprimento acarretará 
responsabilização, nos termos previstos em lei, em conformidade com 
todos os decretos expedidos pela municipalidade no tocante ao combate ao 
Coronavírus.
Art. 13 – Essas medidas poderão sofrer alterações a qualquer tempo tanto 
para aumentar ou diminuir as condicionantes sanitárias ao funcionamento do 
comercio local, que sejam necessárias para o combate a transmissão humana 
pelo COVID-19 em nosso município.
Art. 14 - Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 06/04/2020, vigorando 
por prazo indeterminado até a redução da pandemia.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ivaté, aos 03 dias do mês de março de 2020.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NovA oLIMPIA
Estado do Paraná
DECRETO N.º 025/2020
Dispõe sobre adoção de novas medidas e consolidação para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
Coronavírus (COVID-19), estabelece critérios sanitários para o funcionamento do 
comercio local e dá outras providências.
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço 
conjunto na gestão e adoção das medidas urgentes e necessárias à prevenção da 
doença e diminuição dos riscos e danos a saúde pública;
CONSIDERANDO que o aumento do risco de que o COVID-19 não seja contido 
em nosso município, inclusive pela falta de colaboração da iniciativa privada, e dos 
munícipes que permanecem aglomerando-se em alguns estabelecimentos, bem 
como dificultando a ação dos fiscais e resistindo às suas ordens e orientações;
D E C R E T A:
Artigo 1º - Às empresas de Transporte Coletivo de Trabalhadores, devem cumprir 
recomendações descritas abaixo:
a) Os veículos devem ser lavados diariamente e higienizados por dentro 2 (duas) 
vezes ao dia com solução de álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1%;
b) Assentos, janelas, volantes, manoplas de câmbio, freios de estacionamento 
dentre outros pontos de apoio de passageiros precisam ser limpos a cada viagem 
pelos operadores;
c) As empresas de transporte ficam obrigadas a fornecer aos funcionários kits 
contendo álcool em gel e máscaras descartáveis;
d) O transporte deve ser realizado com as janelas abertas, sem acionamento de 
refrigeração quando este possuir;
e) Garantir a manutenção e higiene dos refrigeradores quando possuir;
f) Deve-se reduzir em 50% o número de trabalhadores transportados de acordo com 
a capacidade do veículo;
g) Os assentos deverão ser ocupados na forma de um sim um não;
h) Verificar diariamente a presença de trabalhadores com sintomas gripais através 
da verificação de temperatura corporal que deve verificada antes da entrada no 
veículo e deve ser inferior a 37,6ºC;
i) Fica proibido o trabalho de pessoas caso apresentem sinais e  sintomas de 
doenças respiratórias tais como: tosse, coriza, dor de garganta, febre, falta de ar;
j) Os trabalhadores que apresentarem síndrome gripal, ou tiver sido contato de 
algum caso suspeito ou confirmado de COVID-19 ficarão afastados por 14 dias de 
suas atividades;
k) Em caso de algum trabalhador com os sintomas ou suspeito para COVID-19 
viajar no transporte, todos os ocupantes do veículo serão colocados em isolamento 
por 72 horas. Os que não apresentarem sintomas neste período serão liberados ao 
trabalho, os que apresentarem os sintomas permanecerão em isolamento por até 14 
dias e serão monitorados.
l) Não utilizar de mão de obra de pessoas do grupo de risco do Coronavírus (maiores 
de 60 anos, portadores de comorbidades, gestantes e lactantes);
m) Manter atualizado na Empresa para encaminhamento à Vigilância Epidemiológica 
Municipal a relação de trabalhadores por veículo;
n) A vigilância Sanitária local poderá a qualquer momento realizar a inspeção dos 
veículos;
0) As empresas deverão informar a Vigilância Sanitária e Epidemiológica local sobre 
os casos suspeitos que forem afastados.
p) Adotar as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias locais e outras 
instituições como MPT (Ministério Público do Trabalho) de modo a resguardar os 
grupos vulneráveis e evitar a transmissão comunitária;
q) Apresentar um Plano de Contingência para enfrentamento da situação do 
COVID19;
Artigo 2º - Fica revogado o § 5º do Artigo 4º do Decreto n.º 022/2020, que  a autorizava 
o funcionamento dos Estabelecimentos com atividades de comercialização de 
alimentos prontos do tipo restaurantes e fast food por trailer funcionar todos os dias 
até às 20:00 horas, desde que cumpridas as recomendações descritas naquele 
decreto, ficando autorizado apenas para o funcionamento no sistema delivery, 
inclusive de lanchonetes.
Artigo 3º - Os estabelecimentos com atividades de bares, sorveterias e tabacarias 
estarão com suas atividades de atendimento ao público suspensas a partir da 
publicação deste Decreto.
Artigo 4º -  Ficam mantidas as regras de isolamento domiciliar para as pessoas sob 
suspeita de COVID19, previstas no Decretos anteriores, podendo haver repreensão 
e até o encaminhamento forçado por agentes da lei.
Artigo 5º -  Adota-se “Toque de Recolher” no perímetro urbano do Município de 
Nova Olímpia/PR entre o horário das 22:00 h à 06:00 h do dia seguinte, podendo 
haver repreensão verbal, multa pecuniária e até reclusão para aqueles que não 
respeitarem este dispositivo.
Artigo 6º - Fica alterado a redação do § 2º, do Artigo 4º,  do Decreto n.º 022/2020 que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 2.º Aos Estabelecimentos comerciais supermercados, açougues, mercearias, 
minimercados, panificadoras, sorveterias e assemelhados poderão funcionar de 
segunda a sexta feira nos horários normais e de sábado até as 19:00 horas, exceto 
domingos e feriados, desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:
a)Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de espaço 
para higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado, 
disponibilizando aos usuários na entrada do estabelecimento e nos caixas alcool 
70%, orientando-os a fazer a higienização das mãos antes de adentrarem ao 
estabeleciimento, bem como antes e após o empacotamento dos produtos;
b)Suspender os serviços de empacotamennto, orientando o usuário a desenvolve-
lo por si só sem a ajuda do servidor do caixa, com a disponibilização das sacolas e 
pacotes diretamente ao usuário
c)Limitar o número de pessoas a fim de evitar aglomeração de forma a mantê-las 
distantes umas das outras, controlando por força própria o acesso das pessoas ao 
interior do seu estabelecimento respeitando o máximo de 4 (quatro) pessoas por 
cada 100 m2;
d)Evitar formação de filas tanto fora como dentro do estabelecimento, com pessoas 
próximas umas das outras em distância inferior a dois metros;
e)Disponibilizar aos funcionários do estabelecimento, álcool 70% e mascaras 
exigindo-lhes a utilização dos mesmos;
f)Realizar a higienização com álcool no mínimo 70% em todos puxadores de 
carrinhos, cestas, tanto de compras dos clientes como de transporte de mercadorias 
pelos funcionários;
g)Manter local com pia, torneira, sabonete líquido e porta papel para os usuários nos 
estabelecimentos que comercializam frutas e verduras em gôndolas;
h)Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los 
limpos e higienizados;
i)Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e 
papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
j)Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar 
álcool em gel 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do 
ambiente;
k)Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão ser esterilizados após o uso de cada cliente;
l)Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto de 
mão;
m)Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma 
a evitar o contato físico entre elas, preferencialmente adotando porta para entrada 
sinalizada e porta para saída também sinalizada;
n)Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus 
(maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades, gestantes e lactantes);
o)Permitir que cada consumidor permaneça por no máximo 1:30 h (uma hora e 
meia) dentro do estabelecimento;
p)Não executar ou divulgar promoções que gerem o aumento exagerado da busca 
do estabelecimento pelos usuários num mesmo período de tempo;
q)Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus 
como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade 
Básica de Saúde do Município imediatamente;
Artigo 7º - Fica revogado todo o teor do § 3º do Artigo 4º do Decreto n.º 022/2020, 
por esta digitado em duplicidade.
Artigo 8º -  Essas medidas poderão sobre alterações a qualquer tempo tanto para 
aumentar ou diminuir as condicionantes sanitárias ao funcionamento do comercio 
local, que sejam necessárias para o combate a transmissão humana pelo COVID-19 
em nosso município;
Artigo. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seu efeito 
por tempo indeterminado.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 03 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

MUNICIPIo DE PéRoLA
Estado do Paraná
EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF:  EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-PMP.
A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE 
PREÇOS nº 05/2020-PMP, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as 
seguintes proponentes:
Nº EMPRESAS
1 O. S. L. INFRAESTRUTURA LTDA
2 CIONI CONSTRUTORA EIRELI
3 CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA LTDA
Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação 
dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição 
de recurso.
Pérola/PR, 03 de abril de 2020.
JAMIL MENDES (Presidente).                           ________________________________________
PAULO FERNANDO TRAVAIN BENTO   ______________________________
LUANA FERREIRA MALHEIRO        _________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE são joRgE Do PATRoCÍNIo
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2020
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita 
no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, 
na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ 
CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, 
residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São 
Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: DELCIDIO 
BERNUSSI 73870773987, inscrito no CNPJ nº 30.417.076/0001-88 com sede à Rua Domingos Barbosa Soares, 272, 
Centro, CEP: 87.555-00 Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. 
DELCIDIO BERNUSSI, portador do RG nº 5.139.328-7 – SSP/PR, e CPF nº 738.707.739-87, residente e domiciliado 
à Rua Domingos Barbosa Soares, 272, Centro, CEP: 87.555-00, Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do 
Paraná., resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, firmado com amparo da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Dispensa por Limite nº 021/2020, Processo 
n° 33, data da homologação da licitação 31/03/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a contratação: prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação, com 
fornecimento de mão de obra, para executar serviços de limpeza de entulhos em vias urbanas, limpeza de bueiro/boca 
de lobo, capina e poda de grama de logradouros urbano e rodovias.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 09 (nove) meses tendo início em 01/04/2020 e término previsto para 30/12/20, 
podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), 
efetuados até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais 
desavenças no cumprimento do presente Contrato.
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas que também o assinam.
São Jorge do Patrocínio-PR, 01 de abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 3.199, DE 03 DE ABRIL DE 2020
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias ao Servidor Municipal Senhor ANDERSON THADEU GONZAGA, portador do cadastro de 
pessoa física CPF sob nº 049.287.519-73 e carteira de identidade RG sob nº 9.382.032-0 SSP-PR, com matricula 
3300, correspondente ao período aquisitivo 2018/2019, usufruindo-as de 06 (seis) de Abril a 05 (cinco) de maio de 
2020.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 03 (três) dias do mês de abril do ano de 2020.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

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

 

 

 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

PORTARIA Nº 089/2020 

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: 

 Nome Período Aquisitivo Cargo Local de Trabalho Período de Gozo 
01 Afonso Sergio Lima 23/04/19 à 22/04/20 Condutor de Amb. Socorrista Cianorte 24/04/20 à 13/05/20 
02 Alice M. A. Emerenciano 13/11/18 à 12/11/19 Auxiliar de Tarm Umuarama 01/04/20 à 20/04/20 
03 Daniel Argenton Manfredini 10/09/18 à 09/09/19 Auxiliar de Tarm Umuarama 02/04/20 à 01/05/20 
04 Edivaldo Tavares de Oliveira 13/11/18 à 12/11/19 Condutor de Amb. Socorrista Paranavaí 09/04/20 à 28/04/20 
05 Eliseu Pedroso 23/10/18 à 22/10/19 Condutor de Amb. Socorrista Terra Boa 02/04/20 à 01/05/20 
06 Emilia C. de Lima Balde 13/11/18 à 12/11/19 Técnico de Enferm. Socorrista Iretama 02/04/20 à 01/05/20 
07 Giuliene Tasso Ruiz 13/11/18 à 12/11/19 Enfermeiro Intervencionista Paranavaí 02/04/20 à 21/04/20 
08 Heverton Berri 01/12/18 à 30/11/19 Médico Intervencionista Umuarama 01/04/20 à 15/04/20 
09 Jose Andre Chiari da Costa 13/11/18 à 12/11/19 Condutor de Amb. Socorrista Umuarama 10/04/20 à 29/04/20 
10 Karen Bratfisch da Silva 13/11/18 à 12/11/19 Técnico de Enferm. Socorrista Umuarama 02/04/20 à 01/05/20 
11 Luciano Alex do Prado Pinheiro 01/06/18 à 31/05/19 Médico Intervencionista Cianorte 04/04/20 à 23/04/20 
12 Lucineia Ap. de Oliveira Garaluz 13/11/18 à 12/11/19 Técnico de Enferm. Socorrista Campo Mourão 12/04/20 à 01/05/20 
13 Magda Domingos Gomes 13/11/18 à 12/11/19 Enfermeiro Intervencionista Umuarama 01/04/20 à 30/04/20 
14 Marcos Alves da Silva 13/11/18 à 12/11/19 Técnico de Enferm. Socorrista Barbosa Ferraz 01/04/20 à 20/04/20 
15 Marcos Aurelio Tochio 13/11/18 à 12/11/19 Condutor de Amb. Socorrista Ubiratã 01/04/20 à 20/04/20 
16 Pedro Agnaldo de Morais Lima 01/04/19 à 31/03/20 Condutor de Amb. Socorrista Altônia 01/04/20 à 30/04/20 
17 Pedro Rodrigo Kister 13/11/18 à 12/11/19 Condutor de Amb. Socorrista Altônia 12/04/20 à 01/05/20 
18 Priscila Caroline B. Sanches 01/10/18 à 30/09/19 Técnico de Enferm. Socorrista Cruzeiro Do Sul 01/04/20 à 30/04/20 
19 Priscila C. de Castro Wiezel 11/05/18 à 10/05/19 Médico Regulador Umuarama 14/04/20 à 28/04/20 
20 Raiane Adma Da Silva Vaz 03/11/18 à 02/11/19 Técnico de Enferm. Socorrista Terra Rica 11/04/20 à 30/04/20 
21 Rogerio Kondo 01/12/18 à 30/11/19 Médico Intervencionista Campo Mourão 03/04/20 à 22/04/20 
22 Rosaura L. P. de Almeida 31/03/19 à 30/03/20 Técnico de Enferm. Socorrista Altônia 13/04/20 à 02/05/20 
23 Vanderlei Jose Costa da Silva 13/11/18 à 12/11/19 Condutor de Amb. Socorrista Campo Mourão 11/04/20 à 30/04/20 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.            

                                     Umuarama - PR, 31 de março de 2020. 

  

ALMIR DE ALMEIDA 
PRESIDENTE DO CIUENP 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020 – PMU 
 

ADENDO 
 

1 – Fica alterada o seguinte descritivo do lote abaixo relacionado: 
Onde se lê: 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA GERAL 
Lote 09 – Aparelhos de ar condicionado 
Item Cód. Descrição Qtde Unid Valor 

unit.(R$) 
Marca/Modelo Valor Total 

(R$) 

01 4163 

AR CONDICIONADO 
Altura Condensadora 52.00 
Altura Evaporadora 28.00 
Bitola da tubulação de conexão 1/4 
e 1/2 
Capacidade 12000 BTUs 
Ciclo Frio 
Classificação Energética A 
Corrente elétrica em ampère (A) 
7.1 A 
Direcionadores de Ar Automático 
Vertical, Manual Horizontal 
Frequência de operação do 
aparelho 60 Hz 
Função apagar visor Sim 
Função Desudimificação Sim 
Função Siga-me Sim 
Função Sono Bom Sim 
Função Swing Sim 
Função Timer Sim 
Gás Refrigerante R-410A 
Largura Condensadora 38.00 
Largura Evaporadora 84.00 
Nível de Ruído do Aparelho 39 dB 
(A) 
Peso Condensadora 21.00 
Peso Evaporadora 9.00 
Potência (Watts) 1085 W 
Profundidade Condensadora 43.00 
Profundidade Evaporadora22.00 
Selo Procel A 
Serpentina Alumínio 
Temperatura Máxima 32°C 
Temperatura Mínima18°C 
Tensão220V 
Vazão de Ar (m³/h) 600 
Velocidades Alta, Média e Baixa 
Tipo Hi-Wall,Split 
Voltagem 200V/220V 

02 Unid. 1.899,00 

 

3.798,00 

  VALOR TOTAL DO LOTE 09     R$ 3.798,00  
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Passa-se a ler: 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA GERAL 

 
Lote 09 – Aparelhos de ar condicionado 
 
Item Cód. Descrição Qtde Unid Valor 

unit.(R$) 
Marca/Modelo Valor Total 

(R$) 

01 4163 

Ar condicionado Hi Wall, sem 
instalação inclusa, com 
capacidade de 12.000 btus, ciclo 
quente/frio, voltagem 220v, com 
controle remoto, Classificação 
Energética A. 
 

02 Unid. 1.899,00 

 

3.798,00 

  VALOR TOTAL DO LOTE 09     R$ 3.798,00  
 
As demais especificações permanecem inalteradas. 

                Umuarama, 03 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 

CELSO LUIZ POZZOBOM 
Prefeito Municipal 

 

 

 

VICENTE AFONSO GASPARINI 
Secretário de Administração  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAs Do oEsTE
Estado do Paraná
DECRETO Nº 080/2020
Abre Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando 
as disposições da Lei Municipal nº 4.416 de 16 de dezembro de 2019;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal n° 
4.416, de 16 de dezembro de 2019, no valor de R$ 441.729,83 (quatrocentos e quarenta e um mil setecentos e vinte 
e nove reais e oitenta e três centavos), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1° decorrem de:
I - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), conforme 
indicado no Anexo II.
II - Como recursos para abertura dos créditos orçamentários de que trata o artigo anterior, serão utilizadas as receitas 
provenientes de operações de créditos autorizada pelas Leis Municipais 4.183 de 06 de abril de 2017 e 4.238 de 1º 
de dezembro 2017 no valor de R$ 388.729,83 (trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta 
e três centavos).
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, em 3 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 080 DE 03/04/2020
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)
ÓRGÃO: 08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO, PROJETOS TÉCNICOS E 
HABITAÇÃO
UNIDADE:  08.002. - DIRETORIA DE OBRAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA 
DESPESA FONTE VALOR
15.451.0005.2037 Pavimentação Asfaltica,Recape,Op.Tapa Buraco e Construção de 
Estradas,Calçadas,Pontes, meio fio e bo 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 1000  R$      10.000,00
TOTAL GERAL  R$      10.000,00
ÓRGÃO: 21. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE:  21.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E.L
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA 
DESPESA FONTE VALOR
27.122.0019.1162 S.M.E.L - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente 
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000  R$      33.000,00
TOTAL GERAL  R$      33.000,00
ÓRGÃO: 23. - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE:  23.001. - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA 
DESPESA FONTE VALOR
28.846.0000.3127 Despesas com Devolução/Restituição de Saldos de Convênios e Congêneres 
3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1000  R$      10.000,00
TOTAL GERAL  R$      10.000,00
ÓRGÃO: 09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE:  09.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S.P
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA 
DESPESA FONTE VALOR
15.452.0006.1180 Aquisição e Instalação de Poste para a Iluminação Pública 4.4.90.51.00.00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 50064  R$    388.729,83
TOTAL GERAL  R$    388.729,83
 TOTAL GERAL                              441.729,83

ANEXO II
ANEXO AO DECRETO N° 080 DE 03/04/2020
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
CANCELAMENTO DE DESPESA
ÓRGÃO: 21. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE:  21.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E.L
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA 
DESPESA FONTE VALOR
27.122.0019.1310 S.M.E.L - Aquisição e Reposição de Veículos 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE 1000  R$      53.000,00
TOTAL GERAL  R$      53.000,00
 TOTAL GERAL                                53.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL Do sUL
Estado do Paraná
DECRETO Nº 062/2020, DE 03 DE ABRIL DE 2020
SÚMULA: ADJUDICA E HOMOLOGA O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2020 
– PREGÃO Nº 09/2020.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o resultado apresentado pela 
Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 003/2020, de 21 de janeiro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º - Fica Adjudicado em favor da empresa: JOSÉ FARIAS DOS SANTOS - ME, o resultado do 
Processo Licitatório nº 13/2020 – Pregão nº 09/2020.
Art. 2º - Fica Homologado em favor da empresa: JOSÉ FARIAS DOS SANTOS – ME, vencedora do 
certame, perfazendo um montante de R$ 51.625,57 (cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e cinco 
reais e cinquenta e sete centavos), o resultado do Processo Licitatório nº 13/2020 – Pregão nº 
09/2020, que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios, com fornecimento parcelado, 
para abastecimento das escolas municipais Franklin Roosevelt e John kennedy.
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 03 de abril de 2020.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEjARA
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório 
Inexigibilidade Nº 18/2020, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 30 de março de 2020.
Fornecedor: A S DELGADO CLINICA MEDICA ME
CNPJ/CPF: 26.039.245/0001-16
Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total
1 Plantão 12 horas noturno (segunda aos domingos ) Médicos 2,00 R$ 1.282,39  R$ 2.564,78
2 Plantão 12 horas diurno (segunda aos domingos) Médcos 2,00 R$ 1.071,84 R$ 2.143,68
3 Plantão 12 horas noturno (segunda aos domingos ) Médicos 1,00 R$ 1.282,39 R$ 1.282,39
Valor Total Homologado -   R$ 5.990,85  (cinco mil, novecentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos)        
Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 03 de abril de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE são joRgE Do PATRoCÍNIo
Estado do Paraná
EXTRATO DO TERMO ADITIVON° 04 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 037/2017
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita 
no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 
164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-
91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de 
São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: EXCLUSIVA 
SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.443.449/0001-40, com sede à RUA OSORIO MONTEIRO, nº 
229, Centro - 87555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo 
Sr. AUGUSTO DUDEK, brasileiro, casado, portador do RG. nº  895.584 SSP/PR, e do CPF/MF Nº. 307.215.809-63, 
residente e domiciliado à Rua Osório Monteiro, 229, centro, CEP - 87.555-000, São Jorge do Patrocínio, Paraná, 
resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, firmado com amparo da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 12/2017, Menor Preço 
– Global, Processo n° 28, data da homologação da licitação 13/02/17, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas:
Do Valor Contratual
Em razão da necessidade do objeto fica estabelecido o acréscimo do quantitativo de alguns itens do presente contrato 
dentro do limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) em conformidade com o Art. 65, Parágrafo §1° da Lei 8.666/93.
LOTE ITEM UND QUANT DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS VALOR VALOR ADITIVADA
1 1 UND 12 meses CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DA 
SAÚDE COM REGISTRO JUNTO AO CRM (JURIDICO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS; CLÍNICO 
GERAL E PSIQUIATRIA GERAL, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO, COM DEMANDA ESPONTÂNEA 
E REFERENCIADA. ATENDIMENTO CLINICO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 9:00 AS 12:00 HORAS, 
PSIQUIATRIA 3 VEZES POR SEMANA DAS 19:00 21:00, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA 
EXERCICIO 2017, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, PR 312.000,00 78.000,00
VALOR DO CONTRATO VALOR DO TERMO ADITIVO VALOR ATUAL DO CONTRATO
R$ 936.000,00 R$ 78.000,00 R$ 1.014.000,00
Das Ratificações
Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste 
Termo Aditivo.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais 
desavenças no cumprimento do presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio-PR, 23 de Março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ofício nº 038/2020 - SAD, solicita ratificação do ato por mim praticado, na autorização concedida à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, para a contratação emergencial da empresa CIRÚRGICA PARANÁ – DISTRIBUIDORA, 
IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, para o fornecimento de materiais hospitalares para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama, mediante a dispensa de licitação, de 
acordo com o artigo 24 inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93.
DESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no          procedimento nº 008/2020, 
anexo. Em 03 de abril de 2020.
Assina: Cecília Cividini Monteiro da Silva – Secretária
Municipal de Saúde.
RATIFICO EM 03/04/2020
CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.
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DECRETO Nº 1.921 DE 03 DE ABRIL DE 2020 
 

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá 
outras providencias; 

 

O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 1.960 de 18 de dezembro 
de 2019 e, 

 
Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente: 

 
Decreta: 

 
Art. 1º.  Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, 

um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 13.909,37(treze mil reais novecentos e nove 
reais e trinta e sete centavos), por anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme discriminação: 
 Suplementação  
 04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER 
 04.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ENSINO 
 04.001.12.367.0005.6.044. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
 OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 
 367 - 3.3.90.39.00.0001103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00 
 
 06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 
 06.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E VIAÇÃO 
 06.001.26.782.0010.2.068. MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 
 836 - 3.3.90.30.00.0031504 MATERIAL DE CONSUMO 2.909,37 
 Total Suplementação: 13.909,37 Total Suplementação: 35.000,00 
 

  Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar descrito 
no artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentarias: 
Redução 
 04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER 
 04.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ENSINO 
 04.001.12.367.0005.6.044. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
 OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 
 363 - 3.3.50.43.00.0001103 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11.000,00 
 
 06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 
 06.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E VIAÇÃO 
 06.001.26.782.0010.2.068. MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 
 816 - 3.3.90.30.00.0003504 MATERIAL DE CONSUMO 2.909,37 
 Total Redução: 13.909,37 

 
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 03 dias do mês de abril de 
2020. 

 
 

NILSON CARDOSO DE SOUZA 
Prefeito Municipal  

 

ÓRGÃO REPASSADOR / PROGRAMA DATA VALORES
Agente Comunitário de Saúde - ACS 02/04/2020 9.800,00                     
TOTAL REPASSE 9.800,00                     

Incent. Para ações estratégicas 02/04/2020 2.980,00                     
TOTAL REPASSE 2.980,00                     

Incentivo Financeiro da Aps - Percapita de Transição 02/04/2020 1.359,08                     
TOTAL REPASSE 1.359,08                     

Incentivo Financeiro do Aps - Capacitação Ponderada 02/04/2020 18.541,79                   
TOTAL REPASSE 18.541,79                   

Teto Financeiro - MAC 02/04/2020 13.168,55                   
TOTAL REPASSE 13.168,55                   

Agentes Combate Endemias - Ass. Fin. Complem. 02/04/2020 1.400,00                     
TOTAL REPASSE 1.400,00                     

Coronavírus - Covid-19 31/03/2020 5.598,00                     
TOTAL REPASSE 5.598,00                     

 Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR
      CNPJ 95.640.736/0001-30               CEP 87528-000

   Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx)  44 3664 1320
  e-mail – altoparaiso@pref.pr.gov.br

DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

Dando cumprimento ao contido no Art. 2º da Lei nº 9.452/97, NOTIFICAMOS os Partidos
Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais do Município, quanto ao
recebimento dos seguintes recursos financeiros:

NOTIFICAÇÃO

www.altoparaiso.pr.gov.br

Alto Paraíso, 03 de Abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA
ESTADO DO PARANA
CHAMAMENTO PÚBLICO
INEXIGIBILIDADE N.º 004/2020
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020
A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida 
Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e data abaixo, 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE, para 
contratação abaixo descriminada:
OBJETO: Chamamento Público para credenciamento de pessoa jurídica na 
área odontológica, visando disponibilizar serviços odontológicos, para atuar em 
atividades inerentes ao Setor de Saúde, conforme a demanda, de acordo com as 
especificações constantes no anexo I do Edital.
PERÍODO PARA CREDENCIAMENTO: Até 30/09/2020
O edital estará disponível no site do município de Icaraíma – www. icaraima.pr.gov.
br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura 
Municipal de Icaraíma, situado à Av. Hermes Vissoto, 810, mediante preenchimento 
da solicitação de edital, no horário das 08:00h às 12:00h e 13:30h às 17:30h. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos no mesmo endereço, ou através do telefone 
nº (44) 3665-8000. 
Prefeitura Municipal de Icaraíma, 03 de Abril de 2020.
JOÃO GILSON PRADO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação


