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NOTA DE
FALECIMENTO

É com 
pesar que 
comunicamos 
o falecimento 
da Sra.ADÉLIA 
ASTUN HELLU, 
pioneira na 
cidade de 
Umuarama, 

ocorrido ontem. Ela é viúva de 
Jamil (in memória), mãe de Jamil 
Jorge, Abdo Neto,  Maria da Graça
(in memorian) e João Jorge Hellú.
O sepultamento será nesta terça-
feira às 9 horas. 

 
Nº: 11.875  -   R$ 1,50

Umuarama,
Terça-feira,
9 de Junho de 2020
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UMUARAMA 

Feira de sexta-
feira deve ir 

para o antigo 
poliesportivo

Representantes dos feirantes 
estiveram ontem com o prefeito 
Celso Pozzobom para discutir o 
cumprimento das medidas de 
prevenção contra o coronavírus. 
Na oportunidade, também foi dis-
cutida a possibilidade de mudar a 
feira livre de sexta-feira, de perto 
da Guarda Municipal, para o novo 
parque ambiental em construção 
na erosão que é combatida na 
avenida Parigot de Souza
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MAIS SAÚDE

UPA 24 horas é 
inaugurada pela 

Prefeitura na 
cidade de Tapira

A administração municipal de Tapira 
entregou ontem a UPA 24 horas, uma 
das poucas da região, com estrutura 
moderna para atender aos casos de ur-
gência e emergência. O prefeito Claudio 
Sidiney de Lima disse que é um momento 
histórico para a cidade. Inauguração teve 
duas placas, uma da atual gestão, que 
concluiu a obra e outra da gestão pas-
sada que iniciou o projeto. UPA funciona 
no antigo hospital. 

16 Páginas 22:00 h
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CIDADE

Professores 
recebem 

máscaras para
a volta às aulas
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ARAGÃO FILHO

Empresários 
fazem doações 

de testes rápidos 
para a Uopeccan

CONTRA AGLOMERAÇÃO

Comércio pede para  consumidor
antecipar compras dos namorados

Alerta de fraude ao receber os R$ 600,00 e golpe pelo WhatsApp

O Dia dos Namorados será 
na próxima sexta-feira dia 12 
e, um dia antes, será o feria-
do de Corpus Christi, quando 
o comércio deve fechar. Por 
isso, os representantes dos 
comerciantes estão pedin-
do para os consumidores 
anteciparem as compras 
para hoje ou amanhã. Muita 
gente parece já ter atendido 
o apelo, se levar em conta a 
movimentação intensa que 
estava ontem na cidade, 
principalmente nas proxi-
midades de algumas lojas.  
Com as vendas em baixa, 
devido à pandemia do coro-
navírus, o comércio espera  
melhora  nos negócios para 
esse Dia dos Namorados.  
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NA BERLINDA

TSE começa a julgar hoje ações que 
pedem cassação de Bolsonaro e Mourão

São Paulo (AE) - O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) começa a julgar nesta terça-feira (9) ações que 
pedem a cassação da chapa que elegeu o presidente 
Jair Bolsonaro e o vice, Hamilton Mourão, em 2018. 
As duas primeiras a entrarem na pauta tratam sobre 
ataques cibernéticos a um grupo de Facebook que teria 
favorecido Bolsonaro. 

A avaliação na corte eleitoral, porém, é de que esses 
questionamentos têm pouca chance de irem adiante, 
mas ainda há outras ações na lista para serem julgadas 
que preocupam mais o Palácio do Planalto, como as 
que tratam de disparos de mensagens em massa pelo 
WhatsApp.

MULHERES UNIDAS
Na duas Ações de Investigação Judicial Eleitoral 

(Aijes) que devem ser julgadas amanhã, os então can-
didatos presidenciais Marina Silva (Rede) e Guilherme 
Boulos (PSOL) alegam que, durante a campanha, em 
setembro de 2018, o grupo virtual “Mulheres Unidas 
contra Bolsonaro”, que reunia mais de 2,7 milhões de 
pessoas, sofreu ataque virtual que alterou o conteúdo 
da página. 

As interferências atingiram o visual e até mesmo o 
nome do grupo, que passou ser chamado de “Mulheres 
COM Bolsonaro #17”. O então candidato beneficiado 
com a mudança compartilhou a imagem alterada, 
agradecendo o apoio. Para os adversários, a atitude 
configurou abuso eleitoral.

RELATOR
O relator do caso no TSE, ministro Og Fernandes, 

já votou contra os pedidos de Marina e Boulos em no-
vembro do ano passado, mas o ministro Edson Fachin 
pediu vista - mais prazo para análise - do processo. O 
julgamento de amanhã será retomado pelo voto-vista 
de Fachin.

Em seu voto, o relator afirmou que, mesmo que tenha 
sido comprovada a invasão da página, as investigações 
não foram conclusivas quanto à sua verdadeira autoria. 
O ministro também acrescentou que a invasão ao perfil 

em rede social não teve gravidade capaz de causar 
ofensa à normalidade e à legitimidade das eleições.

Para o relator, a rigorosa sanção de cassação da 
chapa somente deve ser aplicada quando houver 
provas robustas, fortes e contundentes de autoria e 
participação.

Outras seis Aijes sobre a chapa presidencial eleita 
em 2018 estão em andamento no TSE.

MENSAGENS
Quatro ações ainda sem data para serem julgadas 

apuram irregularidades na contratação do serviço 
de disparos em massa de mensagens pelo aplicativo 
WhatsApp durante a campanha eleitoral. Os pedidos 
de cassação de Bolsonaro relativos a estes casos foram 
protocolados pelos então candidatos Ciro Gomes (PDT) 
e Fernando Haddad (PT).

STF
Como mostrou o <b>Estadão</b>, o controverso 

inquérito que apura ameaças, ofensas e fake news con-
tra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) pode 
“turbinar” estas ações. A avaliação entre ministros do 
tribunal é a de que, caso seja autorizado, um compar-
tilhamento das provas do STF com a Justiça Eleitoral 
deve dar um novo fôlego às investigações.

FAKE NEWS
Na sexta-feira passada (5), a defesa de Bolsonaro 

pediu que o TSE rejeite incluir o conteúdo do inquérito 
das fake news nos processos eleitorais. O argumento 
da advogada Karina Kufa é de que as investigações no 
Supremo não têm relação com as ações contra a chapa.

O ministro Alexandre de Moraes é um personagem-
chave nos dois Tribunais. Relator do inquérito das fake 
news, o ministro do Supremo determinou a quebra do 
sigilo bancário e fiscal de empresários bolsonaristas no 
intervalo de julho de 2018 a abril de 2020, abrangendo, 
portanto, o período das últimas eleições presidenciais. 
Na semana passada, Moraes assumiu uma cadeira de 
ministro titular do TSE.

Maia quer decidir o que fazer sobre
eleições municipais até o fim de junho

Brasília (AE) - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), disse em entrevista à CNN que quer decidir com 
os líderes do Congresso até o final de junho sobre adiar 
ou não as eleições municipais.

“Que a gente decida até o final de junho e a partir daí 
possa aprovar uma emenda constitucional”, disse ele.

Maia voltou a dizer que há um consenso sobre adiar 
a data das eleições e não se prorrogar mandatos. “Pre-

cisamos respeitar o resultado das urnas que garantiu o 
mandato de quatro anos aos prefeitos e vereadores. Isso 
é um consenso pelo menos do que ouço dos líderes da Câ-
mara e ouvi isso hoje do presidente Luis Roberto Barroso 
(Tribunal Superior Eleitoral)”, disse.

Ele afirmou que na próxima semana as lideranças 
parlamentares deverão se reunir com médicos para terem 
uma opinião científica sobre a situação.
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Otimismo faz Bolsa
disparar, dólar cair
e leva recorde à Nasdaq

Brasília (AE) - Os 
mercados estão oti-
mistas, no Brasil e no 
mundo. A expectativa 
de uma retomada eco-
nômica mais rápida nos 
Estados Unidos e regi-
ões da Europa mobilizou 
investidores domésticos 
e no exterior. No Brasil, 
dólar despencou e Bolsa 
disparou. Nos EUA, a 
Nasdaq fechou na má-
xima histórica e o S&P 
500 apagou as perdas 
acumuladas no ano. E 
tudo isso em meio à cri-
se que pode resultar na 
maior contração global 
em décadas.

O dólar teve ontem o 
terceiro pregão segui-
do de queda. Recuou 
2,73%, a R$ 4,8544 no 
mercado à vista - menor 
valor desde 13 de março. 
A moeda já acumula 
desvalorização de 19% 
desde que atingiu a má-

xima histórica de R$ 
5,97 (durante o pregão), 
há pouco menos de um 
mês, em 14 de maio. Só 
em junho, o dólar já caiu 
9%. 

Já o Ibovespa engatou 
a sétima sessão conse-
cutiva de ganhos - a mais 
longa desde fevereiro de 
2018 - ao terminar o 
dia com valorização de 
3,18%, aos 97.644,67 
pontos, o maior nível 
de fechamento desde 6 
de março. As perdas da 
Bolsa em 2020 foram re-
duzidas para 15,57% e, 
no período de 12 meses, 
praticamente zeraram, 
com baixa de apenas 
0,18%.

Os investidores es-
trangeiros ingressaram 
com R$ 670,751 milhões 
na B3 no pregão da quin-
ta-feira passada, último 
dado disponível.

Petrobras confirma
alta de 10% no 
preço da gasolina

Rio, (AE) - A Petrobras 
informou às distribuido-
ras que vai aumentar a 
gasolina em 10% a partir 
da terça-feira, 9, nas suas 
refinarias. O valor do litro 
vai subir, em média, em R$ 
0,13, de acordo com infor-
mação da Associação Bra-
sileiras dos Importadores 
de Combustíveis (Abicom). 
O preço do diesel permane-
ce inalterado.

O aumento da estatal 
segue o movimento de alta 
do petróleo no mercado 
internacional da semana 
passada. Esta semana, 

a commodity opera em 
queda por dúvidas em 
relação ao real tamanho do 
corte de produção que será 
praticado em junho e julho. 

Pela manhã, por volta 
das 10 horas (de Brasília), 
a commodity do tipo Brent, 
usada como parâmetro 
pela Petrobras, operava 
em queda de 1,18%, cotada 
a US$ 41,79 o barril. 

Mesmo em baixa, o va-
lor da commodity é quase 
o dobro do verificado em 
abril, quando chegou a ser 
cotado abaixo dos US$ 20 
o barril.

Saúde recua e passa a divulgar 
boletim da covid-19 às 18h

Brasília, (AE) - Após 
forte reação negativa 
sobre atrasos e omissões 
na divulgação de dados 
da covid-19, o Ministério 
da Saúde recuou e irá 
informar dados sobre 
infectados e mortos às 
18h, diariamente, disse 
nesta segunda-feira, 8, o 
secretário-executivo da 
pasta, Elcio Franco.

A decisão ocorre 
após, na última semana, 
o Ministério da Saúde 
retardar, por quatro dias, 
para cerca de 22h a apre-
sentação de balanços 
diários da pandemia, 
que costumavam sair por 
volta das 19h.

O atraso nos dados 
chegou a ser comemora-
do pelo presidente Jair 
Bolsonaro. “Olha, não 
interessa de quem partiu 
(a ordem para o atraso). 
Acho que é justo sair 
dez da noite. Sair o dado 
completamente consoli-
dado”, afirmou na última 
sexta-feira, 5, em frente 
ao Palácio da Alvorada. 

Bolsonaro também 
disse que “acabou a ma-
téria no Jornal Nacional” 
sobre a doença, referin-
do-se ao telejornal da 

TV Globo, e cobrou que 
sejam divulgados apenas 
os números de pessoas 
que morreram naquele 
dia. Isso porque os dados 
apresentados pelo Minis-
tério da Saúde incluem 
os óbitos que ocorreram 
em datas anteriores, mas 
só tiveram a confirma-
ção de que a causa foi a 
covid-19 nas últimas 24 
horas.

Como o  Estadão reve-
lou, a mudança na forma 
de divulgação dos dados 
ocorreu após Bolsonaro 
determinar que o núme-
ro de registros ficasse 
abaixo de mil por dia. A 
solução encontrada seria 
divulgar apenas dados de 
mortes que ocorreram, 
de fato, durante o dia.

No informe de sex-
ta-feira passada, o mi-
nistério ainda omitiu o 
número total de mortos 
no País desde fevereiro, 
quando foram registra-
dos os primeiros casos 
da doença. O painel da 
covid-19 no site da Saúde 
ainda ficou fora do ar até 
sábado. Segundo Elcio 
Franco, havia “necessi-
dade de reformulação” 
da página.

 Não tem quem, normal, não se revoltou 
com a cena do policial branco dos Estados Uni-
dos pressionando o pescoço de George Floyd, 
deitado de bruços, até asfixiá-lo. A revolta 
cresce mais porque era simples abordagem. 
De nada valeram as súplicas do pobre negro 
que dizia não conseguir respirar. O policial de 
Trump matou-o só porque era negro. Simples 
assim porque esse é o racismo lá do norte e que 
bota metástase por aqui e mundo afora.  

 Me criei lá na pequena Linha Salto, 
interior do Rio Grande, uma região de alemães. 
Na escola só tinha três colegas negros: Alvarino, 
Adão e Anulino. Adão era um dos meus melho-
res amigos. Papai tinha um compadre negro que 
se chamava Paulo Graus e morava na barranca 
do rio Santo Cristo. E o velho professor Nicolau 
Meinerz, muito religioso, não admitia discrimi-
nação. Foi nesse clima que aprendi que somos 
iguais em qualquer cor que tenhamos.   

 As ruas da América se enchem de pro-
testos pacíficos contra o racismo e a truculência 
policial. E o mundo civilizado também está nas 
ruas. Talvez isso mude o mundo como quer a 
pequena Gianna, filha do negro assassinado. 
Pode que arranque o ódio das claques fanáti-
cas da extrema direita e de supremacia racial 

branca, tudo gente que apóia governantes como 
Donald Trump. E aqui? Bom, aqui Bolsonaro 
também corteja as carapuças do extremismo. 
Se, no norte Trump bota a polícia contra os 
negros, aqui no sul, Bolsonaro nomeia para 
a Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que 
chamou os negros de escória. 

 As ruas reclamam pacíficas, tal como 
as manifestações de domingo aqui do Brasil 
que não querem racismo e nem ditadura. Tudo 
isso me leva a Castro Alves que denunciava a 
ignomínia da escravidão em versos. Os racistas 
deveriam ler ao menos um poema dele. Esse 
poeta maior que todos os outros, mamou na mãe 
preta de quem escutava tristes histórias. Ela, a 
mãe de leite o inspirou para escrever “O Navio 
Negreiro”, em palavras e rimas como ninguém 
mais vai rimar. Não tem poema igual no idioma 
do Camões das “Luzíadas”. Leiam-no, racistas 
do mundo inteiro. E aprendam a respeitar o 
sofrimento dos nossos irmãos negros. E, se 
botem de joelhos para os protestos. 

 (Eliseu Auth é promotor de justiça 
inativo, atualmente advogado).

  De joelhos para os protestos
 •Eliseu Auth

 •(Eliseu 
Auth é 
promotor 
de justiça 
inativo, 
atualmente 
advogado).
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De acordo com sondagem da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Para-
ná (Fecomércio PR), o tíquete médio do presente 
neste Dia dos Namorados será de R$ 133,51. 
Em 2019 o valor médio era R$ 143,75. Boa parte 
dos casais (42,2%) estão dispostos a gastar 
até R$ 100,00. Os que pretendem comprar um 
presente na faixa entre R$ 101,00 e R$ 150,00 
correspondem a 27,8%; entre R$ 151,00 e R$ 
200,00, a 18,3%. Os que planejam investir entre 
R$ 201,00 e R$ 300,00 para agradar a pessoa 
amada são 5,9%, mesmo percentual daqueles 
que devem gastar mais do R$ 300,00.

Tíquete médio

As principais escolhas dos namorados 
para presentear serão artigos de vestuário e 
calçados, com 54,8%.  Os artigos de perfumaria 
correspondem a 26,2%. Um jantar romântico é a 
opção de 24,4%, enquanto as flores são citadas 
por 9,8%. Há também aqueles que presentearão 
com acessórios (9,4%), eletrônicos (6,9%), cesta 
de café da manhã ou chocolates (5,2%), joias 
(3,2%) e viagens (1,6%).

Tipo de presente

editoria@ilustrado.com.br
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Comerciantes pedem para o consumidor 
antecipar compras e evitar aglomeração 

Agrinho contra a dengue
O coronavírus trouxe novos desafios à nossa 

população, mudando hábitos já enraizados em nossa 
cultura e unindo toda sociedade contra um inimigo 
invisível e pouco conhecido.

Mas antes mesmo que os ventos do oriente 
trouxessem essa nova pandemia, já havia por aqui 
outros grandes desafios a serem enfrentados na área de 
saúde, um deles em especial vem vitimando milhares de 
paranaense: a dengue.

A doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti já 
era foco de preocupação do Sistema FAEP/SENAR-PR, 
que trabalhou no programa Agrinho orientações para se 
precaver contra a doença. A partir de junho deste ano, 
o Sistema intensifica esses cuidados por meio de uma 
grande campanha de prevenção contra a dengue, voltada 
principalmente a alunos e professores das redes de 
ensino pública e privada.

A campanha será desenvolvida totalmente 
em formato remoto, utilizando a tecnologia de 
Educação a Distância (EaD) para levar conteúdos 
ligados à prevenção à comunidade escolar e demais 
interessados. O próprio Agrinho, personagem do 
programa educacional do Sistema FAEP/SENAR-PR, 
será o mascote dessa campanha.

Para tornar essa iniciativa ainda mais efetiva, está 
previsto um concurso envolvendo alunos e professores, 
que terá como tema a prevenção contra a dengue. Para 
saber mais acesse o site: www.sistemafaep.org.br

sistemafaep.org.br

Umuarama – Com fe-
riado religioso de Corpus 
Christi na quinta-feira 
(11), a semana do Dia dos 
Namorados ficou menor. 
Comemorado no dia 12 
de junho (sexta-feira), a 
data dos namorados é a 
terceira de maior fluxo 
em compras no comércio 
de Umuarama e em tem-
pos de prevenção ao coro-
navírus, os comerciantes 
da cidade pedem para o 
consumidor não deixar a 
aquisição dos presentes 
para última hora. 

Conhecendo a tradicio-
nal frase, “o consumidor 
sempre deixa tudo para 
úl t ima hora”,  o  apelo 
dos empresários e traba-
lhadores do comércio de 
Umuarama é no sentido 
de evitar aglomeração 
de pessoas nas lojas e 
a cidade continuar com 
índices baixos de casos 

Umuarama - Às véspe-
ras do feriado de Corpus 
Christi (quinta-feira, 11) 
e do Dia dos Namorados 
(sexta-feira, 12), Umua-
rama está há três dias 
sem registrar casos de 
Covid-19, doença trans-
mitida pelo coronavírus, 
segundo boletim muni-
cipal. 

Mesmo sem registro, 
os profissionais da Se-
cretar ia  de  Saúde de 
Umuarama pedem para 
a comunidade manter 
as  recomendações  de 
prevenção.

O pedido se deve, pois 
uma semana após cada 
feriado ou data comemo-
rativa o número de casos 
positivos para Covid-19 
aumenta na cidade. 

Um exemplo  fo i  no 
Dia  das Mães,  depois 
de alguns dias da data 
o boletim diário do co-
ronavírus, emitido pela 
Secretaria de Saúde de 
Umuarama, apontou um 
crescimento de pouco 
mais de 28% nos casos 
positivos.

No bolet im emit ido 
hoje pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Umua-
r a m a  c o n t a  c o m  1 5 8 
suspeitos em acompa-
nhamento para sintomas 
gripais, desses suspeitos 
dois estão em enfermaria 
e 156 em isolamento do-
miciliar. 

Confirmados para Co-
vid-19 são 42 casos, sen-
do uma pessoa internada 
na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), 19 em 
isolamento domiciliar e 
21 recuperados.

PARANÁ REGISTRA 
MORTES

A Secretaria de Es-
tado da Saúde informa 
mais 134 confirmações 
e seis mortes pelo novo 
coronavírus.  Total  de 

Umuarama – Com as 
missas dos decanatos 
Catedral e São Francis-
co de Assis suspensas, 
como medida de combate 
a transmissão do corona-
vírus, as celebrações de 
Corpus Christi em Umua-
rama serão transmitidas 
via rede social e rádio. 
Sendo uma das mais im-
portantes celebrações 
da comunidade católica 
a Diocese de Umuarama 
emitiu orientações aos 
fiéis

Não haverá também o 
tradicional tape feito nas 
ruas da cidade por onde 
passa a procissão. Segundo 
informações da Pastoral da 
Comunicação da Diocese 
de Umuarama, este ano 
não haverá o tradicional 
tapete nas ruas da cidade, 
por onde passa a procis-
são. Entretanto, algumas 
paróquias realizarão o 
translado com o Santíssimo 
Sacramento pelas ruas dos 
bairros,

Como eu devo acolher 
o Santíssimo?

Preparar o Altar em 
frente à sua residência e 
reunir a sua família, se-
guindo as orientações de 
prevenção ao coronavírus, 
para acolher o Santíssimo 
e receber a bênção. Fica a 
critério das Famílias por 
objetos para que seja aben-
çoado durante o momento. 
Para esclarecimentos de 
dúvidas entre em contato 
conosco: (44) 3622-1604 ou 
através de nossas redes 
sociais no Facebook ou 
Instagram. 

Cronograma das mis-
sas 

O Bispo Dom João Ma-
mede Filho deve presidir 
a celebração na Catedral 
de Umuarama, às 9h. A 
Missa será transmitida pelo 

um fizer sua parte na 
organização e prevenção 
ao vírus, todos vão con-
seguir levar um presente 
para os namorados. 

A gerente de loja de 
perfumes, Daniela Vieira e 
Silva Rodrigues, ressaltou 
que a expectativa é boa 
para as vendas do Dia 
dos Namorados, mesmo 
com as questões sociais 
e econômicas envolven-
do o coronavírus. “Es-
tamos trabalhando para 
as pessoas conseguirem 
presentear o namorado a 
namorada. Esse é nosso 
objetivo, que todos fiquem 
felizes”, ressaltou. 

Daniela também res-
saltou que os consumido-
res precisam observar as 
medidas orientativas de 
prevenção ao coronavírus 
e desta forma antecipar 
as compras. “O ideal é não 
deixa para última hora e 
assim não ter aglomeração 
de pessoas. Vamos seguir 
as medidas de prevenção 
e desta forma Umuarama 
continua funcionando”, 
alertou. 

O empresário no ramo 
de vestuário, Rodrigo Vic-
torino Delgado, ressaltou 
que vem trabalhando o 
Dia dos Namorados utili-
zando suas redes sociais 

e contato com os clientes, 
para antecipar as vendas 
visando os presentes da 
data. “Acredito que quar-
ta-feira (10) e sexta-feira 
(12)  o  movimento nas 
lojas seja intensificado, 
por isso, estamos traba-
lhando com ações para 
diluir esse fluxo e evitar 
aglomerações”, explicou. 

R o d r i g o  V i c t o r i n o 
também ressaltou, que 
o fluxo de consumo em 
suas lojas não reduziu 
com a pandemia do co-
ronavírus. Porém, houve 
uma mudança de perfil. 
“Produtos com valores al-
tos tiveram uma redução 
de procura. Os consumi-
dores estão levando em 
conta o custo/beneficio e 
por isso acredito que as 
pessoas não vão deixar 
de presentear no Dia dos 
Namorados”, ressaltou. 

SORTEIO ACIU
Assoc iação  Comer-

cial, Industrial e Agríco-
la (Aciu) preparou, em 
parceria com dezenas 
de empresas associadas, 
uma campanha para o 
Dia dos Namorados com 
23 sorteios previstos e a 
distribuição de R$ 12 mil 
em prêmios.

Regras - Para partici-
par, é necessário curtir 
a foto oficial do sorteio, 
seguir o Instagram @
aciuumuarama, seguir 
os perfis @sorteioaciu 
e os dos patrocinadores, 
marcar três amigos nos 
comentários ,  compar-
tilhar a foto oficial nos 
stories e marcar o IG @
aciuumuarama. O perfil 
precisa estar em modo 
públ ico para a confe-
rência das regras,  no 
próximo dia 12 (sexta), 
às 15h. Cabe ressaltar 
que a promoção é válida 
apenas para moradores 
da região de Umuarama.  
Em caso de descumpri-
mento de regras, um novo 
sorteio será realizado.

de Covid-19.  Segundo 
gerentes e empresários 
entrevistados, se cada 

Os artigos de perfumaria correspondem a 26,2% da intenção de compra dos consumidores 
do Paraná

Umuarama não tem registro de casos 
positivos de covid-19 há três dias

pessoas contaminadas é 
de 7.031 e 243 pacientes 
mortos pela  infecção. 
Entre todos os 399 mu-
nicípios paranaenses, 
283 têm ao menos uma 
ocorrência da doença, 
aproximadamente 70% do 
total de cidades.

INTERNADOS – 307 
pacientes com o diag-
nóstico confirmado pela 
Covid-19 estão interna-
dos nesta segunda-feira 
(8). Em leitos SUS estão 
226 (sendo 82 em UTI e 
144 em leitos clínicos/en-
fermaria) e 82 em leitos 
da rede privada (sendo 
33 em UTI e 49 em leitos 
clínicos/enfermaria).

MORTES – A secre-

taria divulga a morte de 
mais seis pacientes que 
estavam internados, dois 
homens e quatro mulhe-
res que morreram entre 
os dias 3 e 7 de junho.

Um homem, 81 anos, 
de Rolândia, faleceu na 
quarta-feira (3), o outro 
residia em Curitiba, ti-
nha 85 anos, morreu na 
sexta-feira (5).

Duas mulheres morre-
ram no sábado (6), uma 
de 81 anos residia em Ma-
ringá, e outra, de 50, era 
moradora de Araucária.

No domingo (7), mor-
reram duas mulheres que 
residiam em Londrina, 
uma tinha 86 e outra 47 
anos.

Celebração de Corpus Christi em
Umuarama será pela internet e rádio 

Facebook da Catedral e da 
Diocese de Umuarama. Na 
Paróquia São Francisco 
de Assis começa às 8h30 
a oração diante do San-
tíssimo Sacramento e às 

9h Missa Solene, também 
transmitido no Facebook.

As demais paróquias, 
também seguem o sistema 
de missa às 9h com trans-
missão no Facebook. 
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Mande denúncias, foto e
sugestões de matérias para o

pelo WhatsApp9 9913-0130

Policromático
Não pegue o coronavirus e nem deixe o coronavirus 
te pegar...
TV demais adoece...

Escrito apenas ontem...
– Eu não estou doente, estou idoso. Com a idade todos 
os males do passado retornam tronchos de saudade, 
e costumam trazer amigos novos com eles.
- Nelson Padrella.

Uopeccan de Umuarama recebe doação
de 120 testes rápidos para a Covid-19

 O Hospital do Câncer Uopeccan de Umuarama recebeu 
nesta semana a doação de 120 testes rápidos, totalizando 
R$ 15.600,00 em investimento, para auxiliar na triagem 
de pacientes com suspeita da covid-19. Os proprietários 
do posto de combustível Tupã de Umuarama, Heitor 
Guilherme Genowei Júnior e Fabiano Guilherme da 
Silva Genowei, estiveram na instituição e entregaram 
os materiais. Os dois irmãos participam há 4 anos de 
campanhas, consórcios, rifas e doam cestas básicas para 
instituição. “É muito importante a gente estar fazendo 
essa doação, principalmente para ajudar os médicos que 
estão na linha de frente, que precisam fazer esses exames 
que são muito importantes e assim, consigam continuar 
o tratamento caso algum paciente apresentar algum 

sintoma”, explica o Heitor Guilherme Genowei.
Segundo o diretor do Hospital do Câncer Uopeccan 

de Umuarama, Wanderley Rosa, o teste rápido tem um 
valor expressivo e a contribuição chegou em uma boa 
hora. “Além de oferecer um diagnóstico mais rápido para 
os pacientes suspeitos e con�irmados do coronavírus. 
Através dos testes rápidos conseguimos acompanhar 
principalmente os pro�issionais de saúde que trabalham 
diretamente na ala da covid-19”. A Dra. Carla Andressa 
Dal Ponte, destaca a importância dos testes rápidos 
no ambiente hospitalar, “através desse teste é possível 
trazer segurança aos pro�issionais e também aos 
pacientes. A doação é de grande valia, agradecemos 
pela contribuição”.

VS Pesquisas entregará 
certifi cados sem festa

O empresário Valdemir Soares de Jesus Hipolito, 
diretor geral da VS Pesquisas, esteve ontem em visita 
ao diretor deste jornal, Ilidio Coelho Sobrinho. A 
empresa já realizou a sua pesquisa anual no comércio 
de Umuarama e a entrega dos certi�icados aos 
contemplados será feita pessoalmente este ano até 
o �inal de julho. Por causa da pandemia, este ano não 
haverá jantar festivo.

Os empresários Heitor e Fabiano com o diretor do hospital, Wanderley Rosa, a gerente assistencial 
Débora Caus e a responsável pela captação de recursos do hospital, Neusa Barbado Farias

O boteco paga a conta
Cerca de 20 mil restaurantes devem encerrar as 
atividades no Paraná durante a pandemia. 
18 mil dos cerca de 60 mil bares do Paraná devem 
fechar.
A informação se ampara em dados da Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e da 
Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas 
(Abrabar). 
Segundo as associações, 35 mil funcionários de 
restaurantes do estado já foram demitidos desde 
o início da pandemia, em março. 
Nos bares, 40 mil pessoas foram desligadas.

Politicamente correto
O politicamente correto colocou na alça de mira o bandeirante 
Raposo Tavares por ter, a sua época, matado e escravizado 
milhares de índios.
Peabiru, que carrega nome indígena, não quer mais conviver 
com a homenagem ao ‘genocida’ que batiza a principal 
avenida da cidade, Avenida Raposo Tavares.
Bom, Umuarama tem, entre outras, uma Rua ministro 
Oliveira Salazar.

Os Peres
O posto de saúde de Terra Boa deixa de se chamar ‘Dr. 
Valdomiro Peres’ e passa a se chamar ‘Dr. Miguel Peres’.
Dr. Valdomiro Peres será o nome do Hospital Municipal que 
está em construção.
A lei que muda o batismo dos locais públicos foi sancionada 
pelo prefeito...Valter Peres, que vem a ser �ilho de Valdomiro.
A mãe, dona Jacira Peres, já dá nome a um conjunto 
habitacional.
Tudo dentro da lei, off course!

Metafísico
No Dia Mundial do Meio 
A m b i e n te  q u e m  teve 
ambiente para dizer que o 
mundo vai bem?

Sem 
documentação, 
Feira de 
Vestuário 
é autuada 
por fiscais de 
Umuarama 
Umuarama – Depois de 
receber denúncias de 
empresários e do Sindicato 
Patronal  do Comércio 
de Umuarama, os �iscais 
do Código de Postura de 
Umuarama autuaram, na 
tarde de ontem, uma feira 
itinerante de vestuário, que 
estava vendendo próximo a 
praça Brasília. 
Segundo a diretora de 
Arrecadação e Fiscalização 
da Prefeitura, Gislaine 
Alves Vieira, os �iscais de 
Umuarama foram até o 
local indicado e pediram 
a  d o c u m e n t a ç ã o  a o s 
organizadores da feira. Sem 
os documentos, os feirantes 
decidiram parar as vendas e 
deixar a cidade. 
C o n f o r m e  a l g u n s 
empresários da cidade esse 
tipo de feira prejudica o 
comércio local, além de 
desrespeitar os artigos dos 
decretos de prevenção ao 
coronavírus.

Papo rápido
- O empresário Carlos Wizard 
anunciou que está deixando 
a função de Conselheiro do 
Ministério da Saúde...
- Mas como, se ele ainda não 
havia sequer entrado... 

Blogueiro
Tony Garcia, aquele, anuncia 
que vai botar um blog no ar.
Beto Richa avisa que não vai 
ler este blog nem que a vaca 
tussa...

Fake
A CPI das fake news tirou o 
jornal Gazeta do Povo da lista 
de produtores de fake News.
Logo, era fake News...

Das redes
Da turma que não perdoa 
nem que doa:
- A Organização Mundial 
da Saúde adverte que só 
voltarão à normalidade 
aqueles que eram normais 
antes. 
Isto é uma pandemia não um 
milagre!

Pandemia
A mais perigosa pandemia 
vem aí e a gente nem se dá 
conta.
S ó  n o  p a r t i d o  d o s 
Progressistas já há pelo 
menos 130 pré-candidatos 
para disputas as prefeituras 
paranaenses neste ano. 
Um exército de abnegados 
dispostos a salvar o Paraná, 
o Brasil, o mundo...

Dobradinha
Na verdade, enquanto Lulista e Bolsonanrista 

se matam pelos seus ídolos, a banca 
internacional rapela o Brasil em cerca de meio 

trilhão de reais por ano só de juros.
Na real, o capital internacional precisa de 

Lula e precisa de Bolsonaro para continuar 
faturando os tubos.

E aqui na província, Lula precisa de Bolsonaro 
para sobreviver e vice-versa. 

E segue o baile, pois os que mandam querem 
continuar a dança do lucro...

Pobre de ti Brasil, que sequer consegue 
despertar os brasileiros...

Desafio
Causa barulho o ato do presidente da Câmara Noel do Pão de exonerar a procuradora 

jurídica Rosane Meyer, que angariou respeito no desempenho da incumbência.
Noel chamou o ex-vereador Diemerson Castilho, também advogado, para a função.

E que função!
Noel está no olho do furacão das redes sociais por atitudes recentes e vai precisar de 
toda ajuda, sobretudo de quem tem traquejo político, para tentar reverter a situação.



WWW.ILUSTRADO.COM.BR

editoria@ilustrado.com.br
UMUARAMA, TERÇA-FEIRA, 9 de Junho de 2020 Cidades A5

 IMAIS SAÚDE 

Em dia histórico, Prefeitura de 
Tapira inaugura a UPA 24 horas

Tapira – Uma das obras 
mais sonhadas pela comuni-
dade de Tapira, a Unidade 
de Pronto Atendimento 24 
horas, foi inaugurada on-
tem pelo prefeito Claudio 
Sidiney de Lima e outras 
autoridades. O evento, rea-
lizado dentro das restrições 
da Saúde e distanciamento 
sugeridos na prevenção 
contra o novo coronavírus, 
contou com pouca gente. 
Mas, se não fosse a pande-
mia seria uma grande festa 
com grande público. 

A UPA/24hs foi instalada 
no prédio onde antigamente 
funcionou o hospital da cida-
de. Com recursos da própria 
Prefeitura, Governo Estadual 
e Governo Federal, a reforma 
e adequação do prédio para 
sediar a UPA começou na 
gestão passado com o prefeito 
Delfino Marques e terminou 
agora com o prefeito Cláudio. 
Tanto que duas placas foram 
fixadas na inauguração atri-
buindo os merecidos créditos 
para as duas gestões. “Inde-
pendente de posição política, 
é importante reconhecer o tra-
balho feito na gestão passada 
para iniciar a obra”, disse. 

A UPA já está em fun-
cionamento com equipes de 
plantão para atendimento 
de urgência e emergência. 
Conta com aparelhos de raio 
X, ultrassonografia, sala de 
inalação, enfermarias mas-
culina, feminina e pediátrica, 
sala de isolamento, entre 
outras.

E ao lado da UPA fun-
ciona a unidade de atendi-
mento primário, a porta de 

Prefeito Claudio Sidiney destaca a importância da obra para a cidade

entrada do paciente, onde 
será feita a triagem para 
verificar a gravidade da 
situação. “Com certeza aqui 
teremos um atendimento 
humanizado e de qualidade 
para todos que dele precisa-
rem”, comentou o prefeito. 

Claudio Sidiney destacou ain-
da a importância de uma UPA 24 
horas para garantir qualidade na 
infra estrutura da cidade. Ele con-
sidera plenamente desenvolvida 
uma cidade que atenda o cidadão 
em todos os setores. “E é para isso 
que estamos trabalhando”, disse. 

O prefeito também fez ques-
tão de agradecer a todos os 
servidores que colaboraram 
para a execução do projeto, aos 
vereadores, a ex-diretora de 
Saúde, Andreia Batista, Luiz 

Sorvos que ajudou quando este-
ve na Paraná Cidades, órgão do 
Governo Estadual, entre outros. 

O secretário municipal de 
Saúde, Ilson de Paula, tam-
bém agradeceu aos servido-
res, os vereadores e destacou 
a maturidade política da atual 
gestão em dar sequência e 
concluir uma obra iniciada 
pela gestão anterior. 

Também estiveram pre-
sentes na inauguração a chefe 
da 12ª Regional de Saúde, 
Viviane Herrera, os vereado-
res, secretários municipais, o 
comandante da Polícia Militar 
na cidade, 3º Sargento Passos, 
ex-prefeito de Nova Olímpia, 
Luiz Sorvos, o advogado Ro-
nald Rogério Lopes Smarzaro, 
entre outras lideranças. 

A UPA 24 horas já está atendendo a comunidade e chega num momento importante Prefeito e outras autoridades desatam a fita inaugural da UPA

Várias lideranças religiosas e outras autoridades estiveram na inauguração 

Advogado Ronald Rogério Smarzaro agradeceu a presença e o apoio de todos

Secretário municipal de Saúde, Ilson de Paula fala durante 
a inauguração 

Prefeito mostra uma das enfermarias das mais modernas

UPA conta com um moderno aparelho de Raio X Duas placas reconhecem a atual e a gestão anterior pela obra 
Ex-prefeito de Nova Olímpia, Luiz Sorvos com o prefeito de 

Tapira, Cláudio Sidiney de Lima 
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Estelionatários aplicam golpe pelo What’sApp
e deixam prejuízo de quase R$ 5 mil

 IESTELIONATO VIRTUAL

Umuarama – Este-
lionatários deixaram 
um prejuízo de quase 
R$ 5 mil para vítimas 
que foram enganadas 
através do empréstimo 
pelo What’sApp duran-
te o fim de semana, em 
Umuarama. Somente 
no sábado (6) sete ví-
timas procuraram a 
delegacia da Polícia 
Civil relatando que 
tiveram seus aplica-
tivos clonados e que 
os golpistas estavam 
se passando por elas 
e pedindo dinheiro 
emprestado aos seus 
contatos pessoais.

CLÍNICA
Segundo o delega-

do-chefe da 7ª SDP, 
Osnildo Carneiro Le-
mes, em todos os casos 
as vítimas relataram 
que são clientes de 
uma clínica odontoló-
gica da cidade e que 
o golpista entrou em 
contato alegando ser 
desta empresa e di-
zendo que precisava 
atualizar um cadastro. 
Durante a falsa atuali-
zação, o estelionatário 
enviava um código via 
SMS para a vítima, que 
quando ela digitava, 
bloqueava o aplicativo.

MENSAGENS
‘Eu estava trabalhan-

do e trocando mensagens 
com a pessoa. Achei que 
era da clínica. Dai depois 
que eu coloquei o código 
travou tudo”, relatou o 
atendente de 44 anos. 
Ele descobriu que o te-
lefone foi clonado após 
um colega de trabalho o 
questionar se ele estava 
precisando de dinheiro. 
“Quando disse que não 
havia pedido dinheiro 
algum, ele disse que 
mandei e já descobrimos 
que era golpe. Pedi para 
avisarem nos grupos fa-
miliares e de amigos, 

mas infelizmente não deu 
tempo”, relatou.

PREJUÍZO
A filha do atenden-

te, Amanda, de 20 anos, 
trocou de celular recen-
temente e estava fora do 
grupo da família, assim 
não foi avisada do golpe. 
“Eu que chamei o meu 
pai pelo aplicativo para 
falar sobre o tratamento 
odontológico dele. A pes-
soa falava igual ao meu 
pai. Ela disse que a senha 
do aplicativo do banco 
não estava dando certo 
e se eu poderia fazer um 
depósito para ele que 

depois ele me devolvia 
o dinheiro. Mandou e eu 
fiz dois depósitos, um de 
R$ 930 e outro de R$ 800. 
Foi todo o meu salário”, 
contou a jovem.

GOLPE
Amanda só descobriu 

o golpe cerca de duas 
horas após, quando a 
mãe avisou que o telefone 
do pai havia sido clonado. 
Além da jovem, um outro 
amigo também acabou 
depositando R$ 1.500 (R$ 
900 e depois R$ 550). 

Segundo o delegado, a 
orientação é que as pes-
soas procurem confirmar 

que é realmente a pessoa 
antes de fazer qualquer 
depósito em dinheiro. “De 
preferência pessoalmen-
te. O mesmo vale para 
essas atualizações com 
pedido de código. Sempre 
desconfie”, afirmou.

As contas utilizadas 
normalmente estão em 
nomes de laranjas ou 
mesmo criadas a partir 
de documentos falsos. 
“São investigações difí-
ceis de chegarmos até a 
origem, principalmente 
porque as contas bancá-
rias usadas normalmente 
são de outros Estados”, 
salientou Carneiro. 

Umuarama – Uma 
moto Honda CG-150 
vermelha foi furta-
da na madrugada 
de domingo (7) e 
recuperada na ma-
drugada desta se-
gunda-feira (8), em 
uma residência na 
rua São Vicente, no 
Jardim Monte Car-
lo, em Umuarama, 
segundo a Polícia 
Militar. 

Um homem de 26 
anos foi preso em 
flagrante acusado 
de receptação. O 
veículo foi levado 
para a delegacia da 
Polícia Civil e poste-
riormente devolvido 
ao proprietário.

Segundo a PM, a 
moto foi furtada da 
casa da vítima, na 
rua Arapongas no 
domingo e no dia 

Vítimas relatam fraude no recebimento
do auxílio emergencial em Umuarama

Umuarama – Pelo menos 
oito pessoas procuraram a 
Polícia Civil para relatar 
que foram vítimas de fraude 
quando foram receber a 
segunda parcela do auxílio 
emergencial de R$ 600 do 
Governo Federal. Somente 
nesta segunda-feira (8) 
foram feitos oito registros.

Segundo o delegado-
chefe da 7ª SDP, Osnildo 
Carneiro Lemes, as vítimas 
relataram duas situações 

distintas. Há casos em que 
houve o saque por um gol-
pista e outras situações 
em que houve o pagamento 
de boletos diretamente na 
conta.

De acordo com Lemes, 
esse tipo de crime é de 
competência de investiga-
ção da Polícia Federal por 
ser contra a União. “A Cai-
xa Econômica está orien-
tando as vítimas a reali-
zarem os boletins aqui na 

delegacia da Polícia Civil 
para poderem ressarcir as 
vítimas. Posteriormente a 
própria Caixa deve fazer 
o encaminhamento para 
a Polícia Federal”, escla-
receu.

Quando perceber que foi 
lesada, a vítima deve ir até 
a delegacia e formalizar o 
boletim de ocorrência para 
posteriormente apresen-
tar na Caixa Econômica 
Federal.

Douradina – A Polícia 
Militar apreendeu 186 qui-
los de maconha dentro de 
um Pegeout 206 durante a 
madrugada deste domingo 
(7), na área central de 
Douradina, a 60 km de 
Umuarama.

Segundo a PM, uma 
equipe tentou fazer a abor-
dagem do veículo, mas 
o condutor empreendeu 
fuga pelas ruas da cidade 
e acabou batendo e dani-
ficando uma das rodas do 
carro contra o meio-fio. O 
condutor desceu do carro 
e fugiu em meio a matagal. 

No interior do carro os 
policiais encontraram 186 
quilos de maconha dividi-
dos em 7 fardos fechados 
e 93 tabletes. Tudo foi 
encaminhado para a de-
legacia da Polícia Civil de 
Umuarama.

Umuarama – A Po-
lícia Civil de Umuara-
ma apreendeu uma 
carga de 880 quilos 
de maconha durante 
a madrugada deste 
domingo (7), em Nova 
Olímpia. A droga esta-
va acondicionada no 
fundo de um semir-
reboque (carreta). O 
compartimento havia 
sido previamente pre-
parado com paletes 
de madeira cobertos 
com cimento a granel. 

Dois irmãos foram 
presos em flagrante e 
que alegaram terem 
pego a carreta em Ica-
raíma já preparada 
para a viagem. Ainda 
segundo a polícia, a 
dupla não soube dizer 
quem é o proprietário 
da droga ou do veí-
culo.

O destino  seria o 
Estado de Mina Ge-
rais e pelo frete rece-
beriam R$ 20 mil.  

Segundo a polícia, 

Umuarama – Um jovem 
de 18 anos teve ferimentos 
leves em uma das pernas 
após a motoneta que con-
duzia se envolver em uma 
colisão com um Toyota 
Corolla, no cruzamento 
da rua Farroupilha com a 
avenida Presidente Castelo 

Branco, no Jardim Tamoyo, 
em Umuarama. O jovem foi 
socorrido pelos bombeiros 
com uma luxação na perna. 
O condutor do carro, um 
homem de 36 anos, apesar 
do susto, não ficou ferido.

Segundo o condutor do 
Corolla, ele seguia pela 

avenida quando a motoneta 
avançou a preferencial. 
“Acelerei para ver se dava 
tempo de não pegar ele, 
mas não deu. Bateu na por-
ta do carro e a moto rodou e 
jogou ele”, contou. A Polícia 
Militar foi acionada para 
controlar o trânsito.
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Carro com quase 200 quilos de 
maconha foi apreendido em Douradina 

Polícia apreende carga com quase 900
quilos de maconha em Nova Olímpia

Vítima encontra moto furtada e avisa a polícia

Jovem fica ferido em
choque entre moto e carro

seguinte, a própria 
vítima acionou a PM 
informando que sou-
be que sua moto es-
tava em uma casa no 
Jardim Monte Carlo. 

Na residência, a 
vítima reconheceu a 
motocicleta e foi fei-
ta a conferência das 

placas e constatado 
o furto. O morador 
foi preso, mas con-
tou que um tercei-
ro, conhecido por 
“Monstrinho” havia 
deixado o veículo 
no local. O caso será 
investigado pela Po-
lícia Civil.

a informação anônima 
chegou até os policiais 
civis no fim da tarde 
de sábado (7) que re-
uniram as equipes e 
passaram a diligen-
ciar para localizarem a 
carreta branca, placas 
BBT- 9A90.

O veículo foi encon-
trado por volta das 2h40 
nas proximidades de 

Nova Olimpia, há mais 
ou menos 60 km de 
Umuarama. 

O veículo e os dois 
ocupantes foram con-
duzidos até a delega-
cia da Polícia Civil de 
Umuarama onde os 
investigadores encon-
trado, sob o fundo falso, 
quase uma tonelada da 
droga.
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Possibilidade
A organização da tradicio-

nal festa do peão em Barretos 
avisou que existe a possibili-
dade de realização do evento 
na semana de 28 de outubro 
a 02 de novembro. É a 65ª 
edição da festa. Foram confir-
mados os shows de Alexandre 
Pires, Bruno & Marrone, e 
Jorge & Matheus. 

Futuro
Segundo a imprensa in-

ternacional, os sindicatos e 
estúdios de Hollywood plane-
jam retomar as atividades no 
dia 12 de junho, começando 
com as produções que esta-
vam em andamento quando 
foi declarada a pandemia. 
Nada confirmado ainda. 

Surpreendida pelo 
marido

Ticiane Pinheiro foi sur-
preendida com um gigantes-
co buquê de rosas verme-
lhas enviadas pelo sempre 
apaixonado marido, César 
Tralli. A apresentadora 
ficou tão feliz que compar-
tilhou a alegria com seus se-
guidores numa rede social. 

Susto
Milton Neves precisou de 

cuidados hospitalares de-
pois de passar mal durante 
a apresentação do programa 
“Terceiro Tempo”, na Band. 
Ele foi socorrido e diagnosti-
cado com arritmia cardíaca. 

Maior estabilização emocional. Faci-
lidades na vida profissional, através 
de relações e contatos. Continua o 
clima de carinho com a pessoa ama-
da. Período favorável para repensar 
seus valores.

Evite acidentes e problemas no traba-
lho e no cotidiano. Os abusos devem 
ser evitados, assim como os atritos 
com pessoas próximas. Desenvolvi-
mento da vida financeira.

Início de uma relação amorosa mais 
intensa e feliz. Haverá oportunidade 
para se aproximar da pessoa amada. 
As atividades artísticas e educativas 
também estarão beneficamente 
estimuladas. 

A sua capacidade de racionalizar o 
que está sentindo será fundamental 
para colocar ordem na sua equipe, 
que podem estar se enrolando com 
questões emocionais. Em casa, seja 
mais objetivo.

Depois de um tempo de questiona-
mentos, é hora de começar o correr 
atrás das suas metas. O que não 
puder ser finalizado agora deve ficar 
em suspenso. 

No trabalho, maior habilidade diplo-
mática, senso estético e criatividade, 
trazendo grande progresso material. 
Possibilidade de surgimento de novos 
sentimentos amorosos.

Poderá haver uma proposta de casa-
mento, se você for solteiro. No mínimo, 
ocorrerá a necessidade de unir-se a 
pessoas para que você viva melhor e 
se torne mais forte.

Momento de alegria e de íntima 
realização no amor. Possibilidade de 
concretizar um relacionamento amoro-
so há muito esperado. Mais coragem 
na maneira de ser com as pessoas. 

Estímulo forte e benéfico para o amor 
e as relações sociais. Maior facilidade 
para encantar as pessoas e para se 
encantar com elas. Novas amizades 
ou paixões poderão se iniciar. 

Possibilidade de manter contato com 
novos meios culturais e de conheci-
mento. Abertura dos horizontes men-
tais através de experiências práticas. 
A meditação pode fazer você relaxar.

O sucesso acena para você de qual-
quer direção. Mas o bom senso deve 
regar suas atitudes. Querer tudo de 
uma só vez não vai dar certo. Ques-
tões financeiras podem ser resolvidas.

Início de um novo ciclo anual na 
sua vida. Plena vitalidade física e 
confiança em si mesmo. Período favo-
rável para desenvolver atividades que 
digam respeito as suas motivações.

MALHAÇÃO: VIVA A DIFERENÇA – 17h45, 
na Globo

Keyla desiste de se corresponder com Deco. Lica 
organiza um protesto de alunos contra as mudan-
ças no colégio. Josefina avisa a Dóris que o telhado 
do colégio precisa ser consertado. Benê sugere que 
Keyla envie uma foto para Deco. Bóris propõe que 
Edgar dê uma bolsa de estudos para Ellen. Ellen 
conta para as amigas como foi seu encontro com 
Fio. Julinho passa um trote para a lanchonete de 
Roney. Keyla envia sua foto para Deco, mas se ar-
repende quando Tato lhe entrega seu novo celular.
 

NOVO MUNDO - 18h20, na Globo 
Jacira faz uma armadilha para encontrar Piatã. Liu 

conta para Anna que ouviu Thomas discutindo com 
uma mulher. Cecília se recusa a comer, e Idalina e Ma-
tias se preocupam. Narcisa pede para Lurdes ensiná-la 
a jogar bilhar. Wolfgang convida Ferdinando para se 
hospedar em sua casa. Peter avisa a Cecília que Amália 
fugiu do convento e está em sua casa. Piatã conta para 
Jacira que Tibiriçá quer que ele seja Pajé. Bonifácio 
ajuda Anna e Joaquim a se encontrarem. Thomas apa-
rece na sala onde Anna e Joaquim estão escondidos.
 

TOTALMENTE DEMAIS - 19h30, na Globo 
Eliza não cede às tentativas de Jonatas e termina 

definitivamente o namoro com o rapaz. Germano 
pede a Lili que fique de olho em Fabinho. Adele avi-
sa a Cassandra que o próximo ensaio do concurso 
será inspirado nas Olimpíadas. Jojô tenta juntar 
Eliza e Arthur. Stelinha promete a Carolina que ela 
se casa com Arthur, com a condição de que a jorna-
lista desconsidere a aposta feita com o empresário.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no 
SBT

Marcelo pede que Pendleton o ajude para compro-
var que o teste de DNA de Débora é falso. Luca fica 
com ciúmes do namoro entre Mirela e Vini. Disfarçado, 
Roger se encontra com Débora e Nadine. Mosquito 
aparece no colégio com o novo visual. Guilherme 
fica revoltado ao saber das armações do pai. Cássio 
pergunta se Bento quer morar com ele. Por acidente, 
Poliana derruba o celular de Filipa na piscina. A polícia 
vai atrás de Mosquito em busca de mais informações 
sobre Rato. Waldisney e Violeta sequestram Nadine 
e Roger.

FINA ESTAMPA - 21h15, na Globo 
Tereza Cristina confronta Renê. Renê afirma 

a Griselda que não entrará na justiça contra Te-
reza Cristina. Teodora se enfurece por não con-
seguir nenhuma pista sobre o tesouro. Alexandre 
pede Patrícia em namoro. Silveira oferece um 
emprego a Renê em troca de sua estadia no ho-
tel. Teodora garante para Pereirinha e Enzo que 
não sabe nada sobre o tesouro. Rafael enfrenta 
problemas na prisão. Crô revela a Tereza Cris-
tina que ela está sendo procurada pela polícia.
 

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no 
SBT

André e Lola vendem geladinho para conseguir 
dinheiro. Rebeca dorme pesado, pois no sanduíche 
havia sonífero. Regina entra no quarto, ri de Rebeca, 
se aproxima de Otávio, tira a máscara de oxigênio 
do empresário e desliga os aparelhos que o mantém 
estável, mesmo em coma. Sorridente, a megera vai 
embora convicta que conseguiu matar Otávio. Os 
cúmplices de um resgate conseguem entrar na man-
são e abrir a passagem secreta para encontrar Isa-
bela. A garota pede para fala sozinha com Manuela.

Valorizando a arte
O ator e humorista Whinderson Nunes contou que está 

construindo dois teatros em seu Estado, o Piauí. Um deles é 
em Teresina, terá 700 lugares e se chamará “Teatro Dirceu 
Andrade”, em homenagem em vida ao comediante que ele 
admira muito. E a outra casa de espetáculos é em Palmeira 
do Piauí, cidade-natal de Whinderson; terá 100 lugares e 
se chamará “Teatro Tirulipa do Humor Piauniense”, em 
homenagem ao amigo e comediante Tirulipa.

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

O Núcleo de Gestão e Negócios do curso de Ciências 
Contábeis semipresencial da Unipar comemora 
a finalização do projeto de ensino ‘Curso de 
aperfeiçoamento de análise das demonstrações 
contábeis’. A atividade envolveu estudantes das sete 
Unidades utilizando demonstrações de empresas reais, 
retiradas da bolsa de valores oficial do Brasil, a B3, o 
que proporcionou correlação com a realidade e, por 
consequência, mais aprendizagem para o acadêmico. 
O curso foi ministrado pelo professor Vitor Bonilha. 
Ele diz que, a fim de obter informações relevantes, 
existem algumas técnicas de análise das demonstrações 
e é justamente neste aspecto que se focou o projeto. 
“Estudamos as principais técnicas de análise que incluem 
[mas não se limitam] Análise vertical e horizontal e 
Análise por índices de rentabilidade, liquidez, estrutura 
de capital, entre outros temas”, informa o professor. 
Segundo ele, “a simples observação das demonstrações 
contábeis, sem dúvida, já proporciona informações 
importantes, entretanto quando usamos algumas 
ferramentas essas análises são potencializadas”. 

Atividade prática buscou casos reais da B3 
para aproximar o acadêmico à realidade 
financeira de empresas brasileiras

Projeto de ensino aborda ‘Análise 
e demonstrações contábeis’ 

SEMIPRESENCIAL

Estava previsto para maio o lançamento interna-
cional da série “O Anjo de Hamburgo”, protagonizada 
por Rodrigo Lombardi interpretando o personagem 
real João Guimarães Rosa. No entanto, a produção 
não foi sequer finalizada devido à pandemia do novo 
coronavírus. Assim, o projeto inicial foi adiado para 
o ano que vem. No elenco também está a atriz Sophie 
Charlotte na pele do “anjo de Hamburgo”, Aracy de 
Carvalho, mulher de Guimarães Rosa, que trabalhava 
na embaixada do Brasil na Alemanha e ajudou a salvar 
vários judeus do nazismo. 

Fim do contrato
A Globo rescindiu o contrato de Vera Fischer que 

durou 43 anos. Agora, a atriz trabalhará na emissora 
por obra, assim como aconteceu recentemente com José 
de Abreu e Miguel Falabella. Um dos últimos trabalhos 
da atriz em novelas foi em “Espelho da Vida”, em 2018. 

Para o ano que vem
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Outro assunto discutido foi a possível mu-
dança de endereço da feira de sexta. Uma das 
opções apresentadas foi o futuro estacionamen-
to do parque ambiental em construção no antigo 
Poliesportivo. Na manha desta segunda, 8, o 
prefeito e o diretor de Agricultura e Pecuária 
levaram os representantes dos feirantes para 
uma visita ao local e as discussões devem ser 
aprofundadas nas próximas semanas. “Em 
breve teremos aqui um dos locais mais frequen-
tados da cidade, nos fins de tarde e finais de 
semana, com boa estrutura para os feirantes. A 
feira livre pode ser uma atração a mais para os 
frequentadores do parque, além do seu público 
tradicional. Essa mudança tem tudo para dar 
certo”, disse o prefeito. “Os feirantes terão o 
apoio do município e um local bem estrutura-
do, que não terá impacto sobre o trânsito nas 
imediações, com facilidade de acesso e espaço 
para expansão tanto das barracas quanto de 
outras atrações”, completou o diretor Vinícius 
Chimenez.

FEIRA DE SEXTA-FEIRA

editoria@ilustrado.com.br
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Prefeito pede apoio de feirantes para
enfrentar Covid-19 e discute melhorias

Umuarama - A Diretoria 
de Agricultura e Pecuária 
da Prefeitura de Umua-
rama tem se reunido com 
representantes das feiras 
livres da cidade para dis-
cutir formas de melhorar o 
atendimento ao público e as 
condições gerais dos feiran-
tes que comercializam uma 
vasta linha de produtos 
diretamente ao consumidor. 
 Uma comissão de feirantes 
foi recebida pelo prefeito 
Celso Pozzobom e pelo 
diretor de Agricultura e 
Pecuária Vinícius de Oli-
veira Chimenez, na última 
sexta-feira, 5, no gabinete 
do Executivo Municipal.

 O prefeito aproveitou 
o encontro para pedir o 
empenho dos feirantes no 
reforço das medidas pre-
ventivas à disseminação do 
novo coronavírus. “Temos 
conseguido bons resultados 
no combate á Covid-19 em 
nossa cidade, comparando 
com outras da região e do 
Estado. Mas não podemos 
relaxar, porque os casos 
estão acontecendo”, disse 
Pozzobom.

Os feirantes devem to-
mar os mesmos cuidados do 
comércio em geral, utilizan-

Uma comissão de feirantes foi recebida pelo prefeito Celso Pozzobom

do máscaras e higienizando 
as mãos constantemente 
com álcool gel 70%, que 
também devem ser ofere-
cidos aos fregueses. “Além 
disso, é importante orien-
tá-los sobre os cuidados, 
afinal quando combatemos 
a doença estamos protegen-

do a nossa própria saúde”, 
reforçou Vinícius Chime-
nez.

Reunião serviu também 
para o prefeito conhecer a 
nova diretoria da associa-
ção dos feirantes, que tem 
na presidência José Carlos 
Konio Shimizu e Aparecido 

Inácio de Andrade como 
vice. Eles representam as 
feiras realizadas às ter-
ças (no Lago Aratimbó) e 
sextas-feiras (na Av. Padre 
José Germano Neto Júnior) 
e também no domingo (na 
Av. Parigot de Souza).

Pozzobom lembrou que a 

revitalização das margens 
do Bosque dos Xetá, já em 
fase de obras, deve atrair 
mais frequentados para o 
local e, consequentemen-
te, mais clientes para a 
feira de domingo. “O bos-
que vai ficar muito bonito, 
com pistas de caminhada 

e ciclofaixa, academia e 
diversos atrativos. Voltará 
a ser um dos locais mais 
frequentados da cidade 
para atividades físicas, 
passeios e lazer em geral 
e isso, com certeza, terá 
impacto positivo na feira”, 
afirmou.

Umuarama - Consideran-
do a possibilidade de retorno 
das aulas presenciais no 
segundo semestre, a Secre-
taria Municipal de Educação 
está se preparando para uma 
nova realidade nas salas de 
aula. Além de uma série de 
procedimentos preventivos 
e novas rotinas, os estabe-
lecimentos de ensino terão 
à disposição equipamentos 
de proteção individual, como 
máscaras acrílicas, que au-
xiliarão os professores a 
ampliar a segurança sem 
perder o elemento central 
do desenvolvimento cogniti-
vo, afetivo e social, que é a 
interação.

 As máscaras de proteção 
facial evitam que gotículas 
da fala sejam trocadas entre 
estudantes e professores, 
o que consequentemente 
minimizará a contaminação 
do ambiente escolar com 

secreções respiratórias ge-
radas pelo convívio social. 
“Precisamos priorizar as 
medidas de segurança, mas 
não podemos nos esquecer 
que no espaço escolar a ação 
mediadora do professor é in-
dispensável para a formação 
dos nossos alunos”, disse 
a secretária municipal de 
Educação, Mauriza de Lima 
Menegasso.

Neste sentido, a secretaria 
recebeu na última semana o 
primeiro lote de máscaras 
acrílicas confeccionadas e 
doadas pela equipe do Ins-
tituto Federal do Paraná 
(IFPR). “Essa parceria é 
muito importante para nos 
ajudar no combate ao novo 
coronavírus. Solicitamos 
máscaras para todos os pro-
fessores da rede municipal 
e eles entregarão os lotes a 
medida que os equipamentos 
forem fabricados, através de 

Professores de Umuarama recebem máscaras 
de acrílico para volta das aulas presenciais

impressoras 3D”, acrescen-
tou a secretária.

No primeiro lote foram 
entregues 70 unidades. “Es-
tamos aguardando a volta 
das aulas presenciais, pre-
vista para agosto próximo, 
mas que ainda depende de 
deliberações da Secretaria de 
Estado da Educação (Seed). 
Enquanto isso, a secretaria 
está se organizando e dei-
xando os ambientes bem 
seguros”, disse.

“Além disso, temos orien-
tado os professores e demais 
servidores das escolas e 
CMEIs quanto às medidas 
preventivas, uso de máscara, 
higienização constante dos 
espaços comuns, banheiros 
e utensílios, distanciamento 
corporal e comportamento 
das crianças. Quando chegar 
a hora estaremos prontos”, 
completou Mauriza Mene-
gasso.

As máscaras de proteção facial evitam que gotículas da fala sejam trocadas entre estudan-
tes e professores

Municípios recebem R$ 19,9 milhões
para o atendimento à saúde

O Governo do Para-
ná confirmou o repasse de 
R$ 19,9 milhões do Fundo 
Estadual de Saúde para 
119 municípios do Estado. 
Os recursos serão usados 
em compra de veículos para 
transporte sanitário, como 
ambulâncias, automóveis e 
vans, e também aquisição 
de equipamentos para as 
unidades básicas de saúde.

A ação faz parte do pa-
cote de R$ 168 milhões 
destinado à saúde pública 
anunciado pelo governador 
Carlos Massa Ratinho Ju-
nior em dezembro do ano 
passado. As autorizações 
integram as resoluções 
772/2020 e 773/2020 da Se-
cretaria da Saúde e foram 
publicadas na edição de 
sexta-feira (05) do Diário 
Oficial do Estado. São R$ 
14,15 milhões para veícu-
los e R$ 5,78 milhões para 
equipamentos. 

Para o governador Rati-
nho Junior, o investimento 
reforça a opção da admi-
nistração estadual pelo 
atendimento à saúde mais 
próximo da população.  “O 
objetivo é fazer com que a 
saúde chegue mais perto 
das pessoas. Isso evita 
grandes deslocamentos, 
melhora e muito a qualida-
de de vida da população”, 
afirmou.

Segundo ele, a estraté-
gia de aproximar o atendi-
mento médico das pessoas 
tem colaborado também 
para que o Estado consiga 
apresentar bons índices em 
relação à pandemia do co-

ronavírus. Com 6.897 casos 
confirmados e 237 mortes 
em decorrência da doença, 
de acordo com o boletim 
divulgado neste domingo 
(07), pela Secretaria da 
Saúde, o Paraná apresenta 
um dos menores índices de 
infecção do País.

PARCERIA
Secretário de Estado 

da Saúde, Beto Preto ex-
plicou que o investimento 
nos municípios é fruto de 
economia de recursos da 
própria secretaria, com o 
enxugamento da máquina 
pública. 

Segundo ele, com me-
nos burocracia o Governo 
ganha maior capacidade 
para aplicar os recursos 
naquilo que é essencial 
para as pessoas. “Sei como 
é a realidade das cidades 
do Interior, elas precisam 

do nosso apoio. Os recur-
sos do Estado do Paraná 
se transformam em ações 
efetivas de saúde”, afirmou.

Beto Preto ressaltou, 
ainda, que os investimentos 
atendem ações estruturan-
tes e emergenciais, além 
da renovação tecnológica 
com a aquisição de novos 
aparelhos de exames. “As 
pessoas precisam receber 
saúde mais próxima das 
suas casas”, disse.

MUNICÍPIOS -Cidades 
beneficiadas com recursos 
voltados para o transporte 
sanitário: Guaíra, Tapeja-
ra, Terra Roxa, Tuneiras 
do Oeste, Umuarama e 
Xambrê.

Cidades beneficiadas 
com recursos para equi-
pamentos para unidades 
de atenção primária: Bra-
silândia do Sul, Guaíra, 
Umuarama



 CHEVROL
ET                                    

OMEGA CD 
2007/2008

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

VECTRA GLS  
2001

Bordo, completo. R$ 
13.500,00. Fones: (44) 
3622-3292/ 99976-0563.

VECTRA SEDAN 
ELEGANCE 07/08
Cinza, fl ex, completo. R$ 
24.500,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

ZAFIRA 
ELEGANCE 04/05

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

FIAT                                         
FIAT TORO 

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

STRADA HARD 
WORKING 1.4

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

UNO MILLE 
ECONOMIC 1.0

2008/2008, prata. R$ 
14.500,00. Fones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

VENDE-SE
Fiat Toro Volcano 
2016/2017, diesel 4x4, 
único dono,  41. 000km 
rodados. R$ 95.000,00.  
Interessados tratar pelo 
Telefone 99956-8215 
com Diogo.

FORD                                         
FIESTA HATCH 

11/11
Completo, preto. R$ 
19.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292 /  9 9976-0563.

FIESTA HATCH 
2003/2004

Prata. R$ 15.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292 
/  9 9976-0563.

IMPORTAD
OS                                   

COROLLA XEI 
11/12 2.0

Prata, câmbio borboleta, 
interna de led. R$ 50.000,00.   
Fones: (44) 3622-3292  / 
99976-0563.

COROLLA XEI 
2018

Prata, placa de Umuarama, 
os 5 pneus novos. R$ 
81.900,00 sem troca. Fone: 
(44) 99976-0509 Carlos

HONDA CIVIC LX 
2000/2000

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

SW4 13/13
Branco, 7 lugares. R$ 
120.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 9 9976-0563.

VOLKSWA
GEN                                   
GOL 1.6 99/2000
Verde, completo. R$ 
14.500,00. Fones: (44) 
3622 -3292 / 99976-0563.

PARATI 1.6  
2006/2006

Completa, preta. R$ 
18.000.00.Fones: (44) 
9 9977-2696 / 9 9901-1509.

PARATI 1.6  
2009/2010

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

MOTOS                                        
BIZ +125 2010

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

CARROS ANO      COR  OPCIONAIS  VALOR 
AMAROK 2.0 SE 4X4 DIESEL 18/19 PRATA COMPLETO, AUT R$ 109.900,00

COBALT 1.4 LTZ 13/14 PRATA COMPLETO R$ 37.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00 

CRUZE SEDAN LT TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO 16/17 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 83.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 83.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 77.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 83.900,00

EQUINOX PREMIER TURBO 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 124.900,00

MALIBU LTZ 13/13 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 59.900,00

MONTANA 1.4 LS 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 42.900,00

ONIX 1.4 LT 13/13 BRANCO COMPLETO R$ 33.900,00

ONIX 1.4 LTZ 17/18 CINZA COMPLETO R$ 47.900,00

ONIX 1.4 ACT  16/17 PRETO COMPLETO R$ 53.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4 DIESEL 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 144.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY DIESEL 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 147.900,00

SPIN 1.8 ACT AT 17/18 PRATA COMPLETO, AUT R$ 57.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT 15/15 PRATA COMPLETO, AUT, TS R$ 59.900.00

TRACKER 1.4 LTZ TURBO 17/17 PRATA COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 74.900,00

TRAILBLAZER LTZ 4X4 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7L R$ 163.900,00

FIAT

FORD

OUTRAS MARCAS

VOLKSWAGEN  

MOTOS

CHEVROLET

UMUARAMA, TERÇA-FEIRA, 9 de Junho de 2020 B1

ALUGA-SE. Sala comercial n. 5 
da Galeria Bonaparte, com área 
total de 34,07 metros quadrados, 
situado na Rua Desembargador 
Munhoz de Mello n.º 3694, a 50 
metros do Fórum, com uma vaga 
de garagem, sem condomínio. Va-
lor: R$ 900,00. Maiores informa-
ções: 3624-1412. 

ALUGA-SE. Sala comercial

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE

Envie seu currículo a  Viação Umuarama:
Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350

Pessoas com de�ciência (PCDs)
podem participar de processo 
seletivo!

DIVERSOS                                     
CADEIRA 
DE RODAS 

MOTORIZADA
Interesse em compra de 
cadeira de rodas motorizada 
usada, em bom estado 
de conservação. Contatar 
na Imobiliária Françolin 
Empreendimentos. Telefone: 
(44) 3623-1257

AVISOS E 
EDITAIS                             

COMUNICADO 
DE EXTRAVIO

M.R de Souza Motos ME, 
CNPJ: 20.541.010/0001-41. 
Comunica para os devidos 
fi ns o extravio do seu ALVARÁ 
DE LICENÇA N° 32499. 
Com esta publicação 
torna-se sem efeito legal 

e comercial.

COMUNICADO 
DE EXTRAVIO

Master Representações 
Comerciais LTDA, CNPJ: 
07.331.076/0001-49. 
Comunica para os devidos 
fi ns o extravio do seu 
ALVARÁ DE LICENÇA 
N° 25689/2005. Com esta 
publicação torna-se sem 
efeito legal e comercial.

DIVERSOS  AVISOS E EDITAIS                            
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prefeitura municipal De altO paraÍSO
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
O MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, torna público a HABILITAÇÃO, do processo licitatório 
supra referido, que realizou em sua sede, sito à Avenida Pedro Amaro dos Santos, 900 - Centro, Alto Paraíso, Estado 
do Paraná, no dia 05/06/2020 às 09h00m, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
que tem como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, TENDO POR 
OBJETO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARANÁ NO DISTRITO DO PORTO FIGUEIRA, NO MUNICÍPIO 
DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 228/2019/INSTITUTO ÁGUA 
E TERRA (IAP até 2019), CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, NORMAS, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.”
O valor máximo a ser pago pelo mencionado objeto é de R$ 1.435.569,90 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco 
mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa centavos).
Após as empresas apresentarem o termo de renuncia a Comissão de Licitações apresenta o seguinte resultado:
EMPRESA SITUAÇÃO
R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA HABILITADA
CIONI CONSTRUTORA EIRELI DESABILITADA
Diante disso, fica agendada a abertura da proposta da empresa habilitada para dia 17 de Junho de 2020, às 10h30m 
na sala de Licitação do Paço Municipal.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, 08 dias do mês de Junho de 2020.
VALDEMIR RIBEIRO SPARAPAN
Presidente da Comissão de Licitação

prefeitura municipal De altO paraÍSO
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO  4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 115/2017
CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: F J OXIGENIO LTDA ME
OBJETO: Contratação de uma empresa do ramo para locação e venda de cilindros de Oxigênio, cargas de oxigênio 
de 1, 3, 6, 10m³ e acessórios, destinado à Oficina do Pátio Rodoviário, as Ambulâncias e Centro de Saúde (Pronto 
Socorro e Enfermaria), pertencentes à Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, conforme condições e especificações 
descritas no Edital e seus Anexos. Os materiais serão retirados de acordo com a necessidade do Município.
CLAUSULA PRIMEIRA:
Fica alterado a clausula segunda da Vigência do Contrato n° 115/2017, prorrogando o prazo de vigência do contrato 
para 31/12/2020.
CLÁUSULA TERCEIRA: 
O presente termo de Aditivo deste contrato entrará em vigor a partir do dia 29/05/2020, permanecendo inalteradas as 
demais clausulas e condições do referido contrato.
FORUM: Comarca de Xambrê.
 

prefeitura municipal De BraSilÂnDia DO Sul
HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, sem que tenha havido impugnação e recursos, já adjudicado as licitantes vencedoras 
anteriormente, declaro homologado o presente Processo Licitatório nº 029/2020 - Pregão Presencial nº 022/2020, para 
que produza os devidos efeitos legais e jurídicos esperados, para as empresas seguintes:
- KANNO & HASEGAWA LTDA – CNPJ: 77.217.982/0001-00;
- NILTON LOPES DO NASCIMENTO 04017852971 – CNPJ: 18.573.438/0001-24.
 A fim de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 
PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTROS, ELETRÔNICOS, BEM COMO MANUTENÇÃO, LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
Brasilândia do Sul-PR, 08 de Junho de 2020.
Marcio Juliano Marcolino
Prefeito do Município

cÂmara municipal De BraSilÂnDia DO Sul
ESTADO DO PARANÁ
ATO DA MESA nº. 004/2020, de 8 de junho de 2020.
Dispõe sobre o expediente administrativo da Câmara Municipal de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no dia 12 
de junho de 2020.
O Presidente da Câmara Municipal em conjunto com os demais Membros componentes da Mesa Diretiva da Câmara 
Municipal de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições administrativas que lhes são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, o Regimento Interno da Câmara, bem como o que determina a Constituição da República 
Federativa do Brasil.
RESOLVEM:
Art. 1º. Fica estabelecido recesso para atendimento ao público no Serviço Público executado pela Câmara Municipal 
de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no dia 12 de junho de 2020, sexta-feira.
Parágrafo Único. Não haverá expediente administrativo na Câmara Municipal, à exceção dos serviços essenciais a 
serem mantidos conforme escala elaborada pela Presidência da Câmara Municipal.
Art. 2º. Fica ainda determinado que os servidores que terão redução da carga horária de trabalho poderão ser 
convocados para o desempenho de serviços necessários, em horários a ser estabelecido pela Presidência da Câmara 
Municipal, não configurando jornada extraordinária de trabalho.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, 8 de junho de 2020.
Haroldo Pires Ramos
Presidente 
Agostinho Andrade Scuteri
Vice-Presidente
Uílson José dos Santos
Primeiro Secretário 
Eduardo de Souza
Segundo Secretário

ÓRGÃO REPASSADOR / PROGRAMA DATA VALORES
Apoio Financeiro do FPM - AFM 05/06/2020 216.618,58                 
TOTAL REPASSE 216.618,58                 

 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, 08 de Junho de 2020.

prefeitura municipal De altO paraÍSO
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº. 249/2020
SÚMULA: Relota e Concede Adicional de Insalubridade ao Servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Relotar o Servidor ODAIR NOIBAL, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9.260.782-8, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de MOTORISTA “D”, lotado na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER para a 
SECRETARIA DE SAÚDE.
Art. 2º - Conceder Adicional de Insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o salário mínimo vigente 
do País, a partir de 02 de junho de 2020.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 02 (dois) dias do mês de 
junho de 2020.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

prefeitura municipal De altO paraÍSO
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 050/2019
Pregão Presencial nº 028/2019
Processo Administrativo nº 046/2019
Homologado: 02/05/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: KATHIELLY ANTUNES GUEDES 069.681.109-03
CNPJ: Nº 20.105.679/0001-46
OBJETO: Aquisição Vidros Comuns, Temperados, Persianas, Divisórias entre outros, objetivando suprir as 
necessidades de todas as secretarias do Município de Alto Paraíso, conforme relação constante no Anexo I. A 
CONTRATADA se declara em condições de entregar os produtos em estrita observância com o indicado nas 
Especificações e na Documentação levada a efeito pelo pregão n. º 028/2019, devidamente homologada pela 
CONTRATANTE, em 02/05/2019.
CLAUSULA SEGUNDA:
Fica alterado a clausula segunda do contrato n°050/2019, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 
31/12/2020.
CLAUSULA TERCEIRA:
O presente termo de Aditivo deste contrato entrará em vigor a partir do dia 08/05/2020, permanecendo inalteradas as 
demais clausulas e condições do referido contrato.
FORUM: Comarca de Xambrê.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 051/2019
Pregão Presencial nº 028/2019
Processo Administrativo nº 046/2019
Homologado: 02/05/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: O V FERREIRA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CNPJ: Nº 24.167.384/0001-08
OBJETO: Aquisição Vidros Comuns, Temperados, Persianas, Divisórias entre outros, objetivando suprir as 
necessidades de todas as secretarias do Município de Alto Paraíso, conforme relação constante no Anexo I. A 
CONTRATADA se declara em condições de entregar os produtos em estrita observância com o indicado nas 
Especificações e na Documentação levada a efeito pelo pregão n. º 028/2019, devidamente homologada pela 
CONTRATANTE, em 02/05/2019.
CLAUSULA SEGUNDA:
Fica alterado a clausula segunda do contrato n°051/2019, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 
31/12/2020.
CLAUSULA TERCEIRA:
O presente termo de Aditivo deste contrato entrará em vigor a partir do dia 08/05/2020, permanecendo inalteradas as 
demais clausulas e condições do referido contrato.
FORUM: Comarca de Xambrê.

prefeitura municipal De altOnia
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL  Nº 031/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2020
OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de Plataforma para Informações Geográficas (PIG) para 
Gestão do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), com rotinas para atendimento da Instrução Normativa 
n° 1877 e Gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento
VALOR MÁXIMO: R$ 85.500,00  (oitenta e cinco mil e quinhentos reais)
EMISSÃO DO EDITAL:.08/06/2020
ABERTURA: 18/06/20 ÀS 08:30
LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro Altônia-PR
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço - GLOBAL
DO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, DVD ou 
disquete, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que 
comparecerem no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período normal de expediente, até 
o dia da abertura do Pregão Presencial munidos do Carimbo do CNPJ da Empresa,  Maiores informações, através do  
E-mail: licitacoes@altonia.pr.gov.br
Altônia-PR, aos 08/06/20
CLAUDENIR GERVASONE
PREFEITO

DECRETO N° 132/2020, DE 08 DE JUNHO DE 2020
SÚMULA: Regulamenta, no âmbito do Município de Cafezal do Sul, a utilização da 
Modalidade de Licitação denominada “PREGÃO ELETRÔNICO”, para aquisição de 
bens e serviços comuns e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso da 
competência prevista no inciso II, art. 30 da Constituição Federal e das disposições 
de que trata a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002,
DECRETA:
Art. 1º - A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o 
disposto no § 1º, do art. 2º, da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-
se à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito municipal, e submete-se ao 
regulamento estabelecido neste Decreto.
Parágrafo Único: Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da 
Administração Pública Municipal Direta, os fundos especiais, as autarquias, as 
fundações públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pelo município.
Art. 2º - O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor 
preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços 
comuns for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a 
comunicação pela internet.
§ 1º - Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 
de especificações usuais do mercado.
§ 2º - Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que permitam 
aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a execução do 
contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de 
desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no edital.
§ 3º - O sistema referido no caput será dotado de recursos de criptografia e de 
autenticação que garantam condições de segurança em todas as etapas do certame.
§ 4º - O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo órgão ou entidade 
promotora da licitação, com apoio técnico e operacional de entidades devidamente 
qualificadas e credenciadas, inclusive as Bolsas de Mercadorias, devendo estas, 
estarem organizadas sob a forma de Sociedades Civis sem fins lucrativos e com 
a participação plural de corretoras que operem sistemas eletrônicos unificados de 
pregão.
Art. 3º - Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema 
eletrônico a autoridade competente do órgão promotor da licitação, o pregoeiro, os 
membros da equipe de apoio e os licitantes que participam do pregão na forma 
eletrônica.
§ 1º - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
§ 2º - A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em 
virtude de seu descadastramento perante o sistema eletrônico.
§ 3º - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente 
ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.
§ 4º - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
§ 5º - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.
Art. 4º - Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a 
modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica.
Parágrafo Único: O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos 
de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente.
Art. 5º - A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, 
probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 
objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e 
proporcionalidade.
Parágrafo Único: As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e 
a segurança da contratação.
Art. 6º - Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, 
têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste 
Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento em 
tempo real, por meio da internet.
Art. 7º - À autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no 
regimento ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe:
I.Designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do pregoeiro 
e dos componentes da equipe de apoio;
II.Indicar o provedor do sistema;
III.Determinar a abertura do processo licitatório;
IV.Decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisão;
V.Adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;
VI.Homologar o resultado da licitação; e
VII.Celebrar o contrato.
Art. 8º - Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o 
seguinte:
I.Elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto 
de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização;
II. Aprovação do termo de referência pela autoridade competente;
III.Apresentação de justificativa da necessidade da contratação;
IV.Elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas;
V.Definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no 
que se refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam 
consideradas relevantes para a celebração e execução do contrato e o atendimento 
das necessidades da administração; e
VI.Designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.
§ 1º - A autoridade competente motivará os atos especificados nos incisos II e III, 
indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como quanto aos 
elementos contidos no orçamento estimativo e no cronograma físico-financeiro de 
desembolso, se for o caso, elaborados pela administração.
§ 2º - O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes 
de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, 
definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de 
acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério 
de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de 
fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma 
clara, concisa e objetiva.
Art. 9º - As designações do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos 
servidores do órgão ou entidade promotora da licitação.
§ 1º - A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores 
ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração pública, pertencentes, 
preferencialmente, ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora da 
licitação.
§ 2º - A designação do pregoeiro, a critério da autoridade competente, poderá ocorrer 
para período de um ano, admitindo-se reconduções, ou para licitação específica.
Art. 10 - Caberá ao pregoeiro, em especial:
I.Coordenar o processo licitatório;
II.Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo 
setor responsável pela sua elaboração;
III.Conduzir a sessão pública na internet;
IV.Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório;
V.Dirigir a etapa de lances;
VI.Verificar e julgar as condições de habilitação;
VII.Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente 
quando mantiver sua decisão;
VIII.Indicar o vencedor do certame;
IX.Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X.Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI.Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 
homologação.
Art. 11 - Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em 
todas as fases do processo licitatório.
Art. 12 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:
I.Credenciar-se no sistema eletrônico de apoio técnico operacional indicado e 
disponibilizado pelo município;
II.Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, 
a proposta e, quando for o caso, seus anexos;
III.Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
IV.Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
V.Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato 
bloqueio de acesso;
VI.Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do 
pregão na forma eletrônica; e
VII.Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 
interesse próprio.
Parágrafo Único: O fornecedor descredenciado no sistema eletrônico terá sua chave 
de identificação e senha suspensas automaticamente.
Art. 13 - Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a 
documentação relativa:
I.À habilitação jurídica;
II.À qualificação técnica;
III.À qualificação econômico-financeira;
IV.À regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da seguridade social e o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
V.À regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o 
caso; e
VI.Ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição e no 
inciso XVIII do art. 78 da Lei no 8.666, de 1993.
§ 1º - A habilitação dos licitantes será verificada através das seguintes formas 
conforme a determinação do edital:
I.Por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, quando dos procedimentos 
licitatórios realizados pelos órgãos ou entidades que aderirem ao SICAF;
II.Através  do próprio portal eletrônico que disponibilize a ferramenta de inclusão 
dos documentos exigidos em edital  em forma digitalizada /ou escaneada (sempre 
em forma de  reconhecimento de firma por verdadeiros), a qual por ocasião do 
cadastramento da proposta, o licitante simultaneamente em ato continuo deverá 
cadastrar (junto ao portal eletrônico em arquivo especifico) os documentos exigidos 
em edital, que estes tão somente serão conhecidos (pelo pregoeiro e de forma 
publica) após o termino do  tempo randômico e ou prorrogação automática,  e tão 
somente os documentos do  licitante vencedor.  Documentos estes que devem ser 
anexados em sua forma original e/ou por verdadeiros por ocasião da assinatura do 
contrato;
III.Envio de documentos pelos licitantes por via postal ou entrega dos mesmos na 
entidade ou órgão responsável pela licitação, por prepostos ou responsáveis diretos 
da licitante.
§ 2º -  A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e 
V deste artigo poderá – mediante regra expressa em edital, ser substituída pelo 
registro cadastral no SICAF ou, em se tratando de órgão ou entidade não abrangida 
pelo referido Sistema, por certificado de registro cadastral que atenda aos requisitos 
previstos na legislação geral.
Art. 14 - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, 
as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor 
juramentado no Brasil.
Art. 15 - Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidos:
I.Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição 

de consórcio, com indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de 
liderança estipuladas no edital e será a representante das consorciadas perante o 
município;
II.Apresentação da documentação de habilitação especificada no instrumento 
convocatório por empresa consorciada;
III.Comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos 
quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida no edital;
IV.Demonstração, por empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis 
definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira;
V.Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do 
consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;
VI.Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por 
empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e
VII.Constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato.
Parágrafo Único: Fica impedida a participação de empresa consorciada, na mesma 
licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.
Art. 16 - A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a 
convocação dos interessados por meio de publicação de aviso, observados os 
valores estimados para contratação e os meios de divulgação a seguir indicados:
I.até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais):
II.acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)
a) Diário Oficial do Município; e
b) meio eletrônico, na internet;
I.acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)
a) Diário Oficial do Município;
b) meio eletrônico, na internet; e
c) jornal de grande circulação;
§ 1º - Os valores estipulados nos incisos I e II acompanharão as alterações 
verificadas nos limites indicados nas alíneas “b” e “c” do artigo 23, inciso II, da Lei 
Federal 8.666/93.
§ 2º - O aviso do edital conterá a definição precisa, suficiente e clara do objeto, a 
indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do 
edital, bem como o endereço eletrônico onde ocorrerá a sessão
pública, a data e hora de sua realização e a indicação de que o pregão, na forma 
eletrônica, será realizado por meio da internet.
§ 3º - A publicação referida neste artigo poderá ser feita em sítios oficiais da 
administração pública, na internet, desde que certificado digitalmente por autoridade 
certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
- ICP-Brasil.
§ 4º - O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da 
publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis.
§ 5º - Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame.
§ 6º - Na divulgação de pregão realizado para o sistema de registro de preços, 
independentemente do valor estimado, será adotado o disposto no inciso II.
Art. 17 - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.
§ 1º - Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
§ 2º - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame.
Art. 18 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão 
ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço 
indicado no edital.
Art. 19 - Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento 
de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas.
Art. 20 -  Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o 
caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
§ 1º - A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa 
do licitante.
§ 2º - Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório.
§ 3º - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Decreto.
§ 4º - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada.
Art. 21 - A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta 
por comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.
§ 1º - Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar 
sua chave de acesso e senha.
§ 2º - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
§ 3º - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
§ 4º - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão 
disponíveis na internet.
§ 5º - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
pregoeiro e os licitantes.
Art. 22 - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo 
pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.
Parágrafo Único: O pregoeiro poderá ter acesso, na etapa de classificação das 
propostas, a razão social dos licitantes para efetuar consultas junto ao Tribunal de 
Contas de São Paulo e também a lista municipal de licitantes inidôneos com intuito 
de impedir a participação de licitantes penalizados.
Art. 23 - Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, 
quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico.
§ 1º - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu 
recebimento e do valor consignado no registro.
§ 2º - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.
§ 3° - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.
§ 4º - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro.
§ 5º - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
§ 6º - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro.
§ 7º - O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 
após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente 
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
§ 8º - Ao invés da regra prevista o § 7º deste artigo, poderá ser estipulado em edital 
o fechamento dos lances via “prorrogação automática”, momento em que o pregão 
se encerrará apenas quando o certame ficar sem receber lances pelo período de 
2 (dois) minutos consecutivos, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances, caso contrário serão feitas prorrogações automáticas visando 
a continuidade da disputa.
§ 9º -  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado 
o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas no edital.
§ 10 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes.
§ 11 - No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o 
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
§ 12 - Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, 
a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após 
comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
Art. 24 - Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para 
contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.
§ 1º - A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos 
por ele abrangidos, quando dos procedimentos licitatórios realizados órgãos ou 
entidades que aderirem ao SICAF. Caso contrário, dar-se-á mediante a verificação 
da documentação enviada pelos licitantes, via postal ou entrega da mesma na 
entidade ou órgão responsável pela licitação, por prepostos ou responsáveis diretos 
da licitante.
§ 2º - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados 
no SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser 
apresentados inclusive via fax, no prazo definido no edital, após solicitação do 
pregoeiro no sistema eletrônico.
§ 3º - Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via fax, deverão ser 
apresentados em original ou por cópia autenticada, nos prazos estabelecidos no edital.
§ 4º - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos 
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de 
prova.
§ 5º - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital.
§ 6º - No caso de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija 
apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada 
de imediato por meio eletrônico, com os respectivos valores readequados ao lance 
vencedor.
§ 7º -  No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de 
preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo 
total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão 
ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora.
§ 8º - Os demais procedimentos referentes ao sistema de registro de preços ficam 
submetidos à norma específica que regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666, de 1993.
§ 9º - Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor.
Art. 25 -  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão 
pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar 
sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 
apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a 
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
§ 1º - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção 
de recorrer, nos termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o 
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
§ 2º - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.
§ 3° - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
Art. 26 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
Parágrafo Único: Após a homologação referida no caput, o adjudicatário será 
convocado para assinar o contrato
Art. 27 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês de junho 
de 2020.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

prefeitura municipal De cafezal DO Sul
ESTADO DO PARANÁ

prefeitura municipal De cafezal DO Sul
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO N.87/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33/2020 PARTES: Pref. Municipal de 
Cafezal do Sul e MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES. OBJETO: Aquisição de materiais de 
procedimentos hospitalar, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)...
.FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Pregão Nº 17/2020
Dotação orçamentária:
MATERIAL DE CONSUMO 05.001.103011500.2022 339030 303    457.763,86  92  Saúde
R$ 30.034,75(trinta mil trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos).
ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES.  
Data: 04 de Junho de 2020.

prefeitura municipal De cafezal DO Sul
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO N.70/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 94/2020 PARTES: Pref. Municipal 
de Cafezal do Sul e SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE. OBJETO: AQUISIÇÃO, FUTURA E 
PARCELADA, DE MEDICAMENTOS PARA USO E CONSUMO NOS POSTOS DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA 
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL – PR.
  FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Pregão Nº 16/2020
    Dotação orçamentária:
DESCRIÇÃO DA NATUREZADOTAÇÃO COMPLETANATUREZAFR VALOR RED.ORGÃO
MATERIAL DE CONSUMO05.001.103011500.2022339030303    578.082,10 92 Saúde
R$ 11.521,40 (onze mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta centavos).
- ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE  
Data: 02 de junho de 2020.

prefeitura municipal De cafezal DO Sul
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO N.92/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 30/2020 PARTES: Pref. Municipal 
de Cafezal do Sul e MC MEDICALL PROD. MÉD. HOSPITALARES OBJETO: Contratação de empresa, para o 
fornecimento parcelado de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria municipal de saúde.
  FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Pregão Nº 15/2020
    Dotação orçamentária:
DESCRIÇÃO DA NATUREZADOTAÇÃO COMPLETANATUREZAFR VALOR RED.ORGÃO
MATERIAL DE CONSUMO05.001.103011500.2072339030303    105.308,43 118 Saúde
R$ 22.063,10 (vinte e dois mil reais sessenta e três reais e dez centavos).
 ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura MC MEDICALL PROD. MÉD. HOSPITALARES.  Data: 02 
de Junho de 2020.

SÚmula De receBimentO De renOVaÇÃO De licenÇa De OperaÇÃO
A Associação Beneficente São Francisco de Assis, torna público que recebeu do I.A.P, a Renovação de Licença de 
Operação para atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, 
instalada na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca nº 3415, Zona I-A, município de Umuarama – PR. Validade: 15/10/2020.
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prefeitura municipal De cruzeirO DO OeSte
ESTADO DO PARANÁ
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste comunica a Câmara
Municipal, os Partidos Políticos e as Entidades Empresariais com sede
neste Município que, em cumprimento ao art. 2.º da Lei n.º 9.452/97,
recebeu os seguintes recursos da União:
GRUPO:Programas
Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369
DATA: 18/05/2020
VALOR LÍQUIDO: R$9.450,00
Ações do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369
DATA: 18/05/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 51.060,00
Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portatia 369
DATA: 18/05/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 90.000,00
GRUPO: Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade
Incremento Temporario ao Bloco de Proteção Social Especial para Ações de Combate 
ao COVID-19
DATA: 18/05/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 50.103,30
COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI
DATA: 20/04/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.218,95
COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE
DATA: 20/04/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 412,57
COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
DATA: 20/04/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 562,80
COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA\ADOLECENTE
DATA: 20/04/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 937,65
GRUPO: Bloco de Proteção Social Básica
Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social Básica para Ações de Combate 
ao COVID-19
DATA: 18/05/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 72.300,00
COMPONENTE - PISO BÁSICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE
DATA: 20/04/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 3.832,47
COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO
DATA: 20/04/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 7.153,94
GRUPO: Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF
DATA: 28/04/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 4.235,73
DATA: 18/05/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 4.235,73
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA
Agente comunitário de saúde
DATA: 04/05/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 60.200,00
DATA: 04/06/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 56.000,00
Incentivo financeiro da aps - fator compensatório de transição
DATA: 04/05/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 192.321,97
DATA: 04/06/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 192,321,97
Incentivo para ações estratégicas
DATA: 17/04/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 11.000,00
DATA: 04/05/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 80.582,94
DATA: 04/05/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 12.000,00
DATA: 04/05/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 11.000,00
DATA: 02/06/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 11.000,00
DATA: 02/06/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 12.000,00
DATA: 04/06/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 83.562,94
Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção básica em saúde
DATA: 28/04/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.007.000,00
DATA: 28/04/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.014.961,00
Apoio à manutenção dos polos de academia da saúde
DATA: 04/05/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 3.000,00
DATA: 04/06/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 3.000,00
Atenção à saúde da população para procedimentos no mac
DATA: 04/05/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 174.258,96
DATA: 01/06/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 174.258,96
Samu 192
DATA: 04/05/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 21.919,00
DATA: 01/06/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 21.919,00
Assistência financeira complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para 
agentes de combate às endemias
DATA: 04/05/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 770,00
DATA: 04/05/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 14.630,00
DATA: 02/06/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 770,00
DATA: 02/06/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 14.630,00
Incentivo financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a vigilância em 
saúde - desesas diversas
DATA: 26/05/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 3.539,50
PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
DATA: 27/04/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 16.947,20
PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola
DATA: 17/04/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 8.227,00
PNAE - Alimentação Escolar - Creche
DATA: 27/04/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 12.690,20
PNAE - Alimentação Escolar - AEE
DATA: 30/04/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 339,20
PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
DATA: 29/05/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 16.947,20
PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola
DATA: 29/05/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 8.227,00
PNAE - Alimentação Escolar - AEE
DATA: 29/05/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 339,20
PNAE - Alimentação Escolar - Creche
DATA: 29/05/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 12.690,20
PNAE - Alimentação Escolar - EJA
DATA: 29/05/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 499,20
Salário-Educação: Repasse a estados e muncípios
DATA: 15/04/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 60.123,72
Salário-Educação: Repasse a estados e municípios
DATA: 13/05/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 59.699,86
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DATA: 30/04/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 724.424,35
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA: 27/04/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 23.902,85
DATA: 30/04/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.542,26
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA: 28/04/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 669.311,43
FUS - FUNDO SAÚDE
DATA: 30/04/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 210.083,91
IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO
DATA: 30/04/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 4.225,34
RPM - ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL
DATA: 16/04/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 220,18
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BÁSICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA: 30/04/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 553.255,62
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA: 30/04/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 16.388,20
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DATA: 29/05/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.398.891,86
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
DATA: 22/05/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 16.168,40
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA: 29/05/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 4.677,76
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA: 26/05/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 646.161,30
FUS - FUNDO SAÚDE
DATA: 29/05/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 309.569,36
IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICÍPIO
DATA: 29/05/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 11.252,16
RPM - ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL
DATA: 15/05/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 152,37
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA: 29/05/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 629.226,70
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA: 29/05/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 15.765,03
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS
DATA: 07/05/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 88.698,87
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA: 02/06/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 174.094,62
FUS - FUNDO SAÚDE
DATA: 02/06/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 26.114,19
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA: 03/06/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 67.489,98
DATA: 08/06/2020
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.199,23
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS
DATA: 05/06/2020 
VALOR LÍQUIDO: R$ 433.237,18

DECRETO MUNICIPAL Nº 236/2020 de 09 DE JUNHO DE 2020
SÚMULA: “Define a classificação de atividades de baixo risco ou baixo risco A para 
fins de dispensa da exigência do Alvará de Licença para Localização e demais 
licenciamentos municipais, conforme a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro 
2019, que instituiu a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica”.
A Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, Prefeita Municipal de Cruzeiro do 
Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso V do 
art. 76 da Lei Orgânica, Município e com fulcro na Lei Complementar nº 08/2013, 
Código Tributário Municipal;
Considerando a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que instituiu a 
Declaração de Direitos de Liberdade Econômica;
Considerando a Lei Federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, que dispõe sobre 
a criação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios - REDESIM;
Considerando a Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, que versa sobre 
a definição de baixo risco;
Considerando ainda a necessidade de desburocratizar o processo de registro 
empresarial e pessoas jurídicas, assim como, o licenciamento de suas atividades, 
no âmbito do Município de Cruzeiro do Oeste, com observância da legislação 
urbanística, ambiental e sanitária;
DECRETA:
Art. 1º Com vistas a atender o previsto na Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro 
de 2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, o Município, 
através deste decreto, define a classificação de atividades de baixo risco ou baixo 
risco A para fins de dispensa da exigência do Alvará de Licença para Localização 
e demais licenciamentos municipais, tais como, Licenças Ambientais e Sanitária, 
para instalação e funcionamento de atividades econômicas de natureza comercial, 
industrial ou de prestação de serviços em Cruzeiro do Oeste.
Parágrafo único. A dispensa de que trata o caput deste artigo não exime as pessoas 
naturais e jurídicas do dever de observar as demais obrigações estabelecidas na 
legislação pertinente, inclusive as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas 
as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público, assim como 
os regulamentos aplicáveis à legislação sanitária e de prevenção contra incêndio e 
pânico, estando sujeitas à fiscalização pelos órgãos competentes.
Art. 2º Para fins deste decreto, consideram-se:
I - atividade econômica: o conjunto de códigos de atividades constantes da tabela de 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE,
II - atividades de baixo risco ou baixo risco A: classificação de atividades cujo efeito 
específico e exclusivo é dispensar a necessidade dos atos públicos municipais de 
liberação da atividade econômica para operação e funcionamento do estabelecimento;
III - atividades de médio risco ou baixo risco B: classificação de atividades que não 
se enquadrem no conceito de baixo risco ou baixo risco A ou no conceito de alto 
risco, cujo efeito é permitir, automaticamente após o registro, a emissão de Alvará 
de Licença para Localização, a título precário, podendo ou não estar condicionado 
a existência das autorizações e certificados vigentes de outros órgãos licenciadores 
da atividade;
IV - alto risco: classificação de atividades definidas pelos entes competentes, em 
atendimento aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental 
e prevenção contra incêndio e por se tratarem de atividades geradoras de riscos 
precisam ser avaliadas pelo poder público antes da emissão do Alvará de Licença 
para Localização.
Art. 3º A dispensa do Alvará de Licença para Localização e demais licenciamentos 
municipais não desobriga os estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação 
de serviços ou similares da prévia inscrição no Cadastro Fiscal de que trata o artigo 
188 ao 192 da Lei Complementar nº 08, de 30 de dezembro de 2013.
Parágrafo único. A inscrição a que se refere o caput deste artigo é obrigatória e será 
sempre precedida da aprovação da Consulta Prévia de Viabilidade pela Secretaria 
Municipal de Fazenda e formalização perante o registro empresarial e CNPJ.
Art. 4º A classificação quanto ao risco será avaliada com base nas informações 
prestadas pelo solicitante, bem como nos artigos e anexos deste decreto, podendo 
o empreendimento ser enquadrado como de baixo risco ou baixo risco A para fins de 
dispensa de licenciamento.
Art. 5º Quando uma ou mais atividades solicitadas não forem classificadas como 
de baixo risco ou baixo risco A, conforme definido nos artigos deste decreto, o 
estabelecimento fica obrigado ao Alvará de Licença para Localização e demais 
licenciamentos, prévios ou não.
Art. 6º Para efeito específico e exclusivo de dispensar a necessidade de Alvará de 
Localização e Funcionamento e demais atos públicos municipais de liberação da 
atividade econômica, são consideradas de baixo risco ou baixo risco A, aquelas 
atividades que se qualifiquem simultaneamente, como de:
I - de baixo risco ou baixo risco A, as atividades realizadas conforme o artigo 4º da 
Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou outra que venha a substituí-la, 
no que se refere aos requisitos de prevenção contra incêndio e pânico;
II - de baixo risco ou baixo risco A para fins de segurança sanitária e ambiental.
Art. 7º No caso de atividades de baixo risco ou baixo risco A é de responsabilidade 
do estabelecimento a regularidade perante o órgão de licenciamento no âmbito da 
prevenção contra incêndio e pânico.
Art. 8º Classificam-se como de baixo risco ou baixo risco A, conforme inciso II do 
artigo 6º as atividades:
I - listadas no Anexo I deste decreto;
II - listadas no Anexo II deste decreto quando declaradas no pedido da viabilidade, 
como exercidas sob as seguintes formas de atuação:
a) Centro de processamento de dados;
b) Centro de treinamento;
c) Posto de coleta;
d) Ponto de exposição;
e) Sede;
f) Atividade exercida fora do estabelecimento;
g) Escritório Administrativo.
§ 1º Não serão consideradas atividades de baixo risco ou baixo risco A nos termos 
do artigo 8º, inciso I, quando exercidas sob as seguintes formas de atuação: 
Depósito Fechado, Almoxarifado, Oficina de Reparação, Garagem e Unidade de 
Abastecimento de Combustíveis.
§ 2º As formas de atuação citadas no Inciso II deste artigo estão descritas no Anexo 
III.
Art. 9º O enquadramento da atividade segundo o grau de risco se dará por meio 
do fornecimento de informações e de declarações feitas pelo próprio empreendedor 
quando da realização do procedimento de cadastro no Portal da REDESIM, o qual 
visa ao reconhecimento formal do exercício da atividade no Município, ao registro 
empresarial e às inscrições tributárias, observado que:
I - a pessoa jurídica que desenvolve exclusivamente atividades enquadradas como 
sendo de baixo risco ou baixo risco A, será dispensada do Alvará de Licença para 
Localização e licenciamento sanitário e ambiental;
II - a pessoa jurídica que desenvolve atividades enquadradas como médio risco 
ou baixo risco B e alto risco está obrigada a emissão do Alvará de Licença para 
Localização e demais licenciamentos.
Art. 10. A responsabilidade legal pelas informações declaradas e pela classificação 
das atividades será do requerente
Parágrafo único. O fornecimento de informações falsas ou inexatas são passíveis 
de sanções administrativas, bem como criminais, previstas na legislação vigente, 
podendo ficar também o responsável técnico corresponsabilizado, após apuração de 
sua culpa ou dolo.
Art. 11. Este decreto entrará em vigor na data sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
PAÇO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 09 
(NOVE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.
Maria Helena Bertoco Rodrigues
Prefeita Municipal

ANEXO I
BAIXO RISCO OU BAIXO RISCO A PARA AS FORMAS DE ATUAÇÃO LISTADAS 
NO ART. 8º, INCISO I
CNAE DESCRIÇÃO
7312-2/00-00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de 
comunicação
7490-1/05-00 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e 
artísticas
6391-7/00-00 Agências de notícias
7311-4/00-00 Agências de publicidade
7911-2/00-00 Agências de viagens
9609-2/02-00 Agências matrimoniais
7729-2/01-00 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos
7721-7/00-00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7722-5/00-00 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares
6810-2/02-00 Aluguel de imóveis próprios
7733-1/00-00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
7729-2/03-00 Aluguel de material médico
7729-2/02-00 Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal, 
instrumentos musicais
7723-3/00-00 Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios
7729-2/99-00 Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados 
anteriormente
6911-7/02-00 Atividades auxiliares da justiça
5232-0/00-00 Atividades de agenciamento marítimo
8660-7/00-00 Atividades de apoio à gestão de saúde
9002-7/01-00 Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores
9430-8/00-00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais
8291-1/00-00 Atividades de cobranças e informações cadastrais
6920-6/02-00 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
7020-4/00-00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 
técnica específica
6920-6/01-00 Atividades de contabilidade
7410-2/99-00 Atividades de design não especificadas anteriormente
7119-7/02-00 Atividades de estudos geológicos
5920-1/00-00 Atividades de gravação de som e de edição de música
7490-1/04-00 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 
geral, exceto imobiliários
8030-7/00-00 Atividades de investigação particular
8020-0/01-00 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
9493-6/00-00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
7420-0/01-00 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
8220-2/00-00 Atividades de teleatendimento
7119-7/99-00 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não 
especificadas anteriormente
6621-5/02-00 Auditoria e consultoria atuarial
9529-1/02-00 Chaveiros
4530-7/03-00 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores
4541-2/06-00 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e 
motonetas
4530-7/05-00 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4641-9/03-00 Comércio atacadista de artigos de armarinho
4641-9/02-00 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4647-8/01-00 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/05-00 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4642-7/01-00 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto 
profissionais e de segurança
4643-5/02-00 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4643-5/01-00 Comércio atacadista de calçados
4635-4/02-00 Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
4652-4/00-00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de 
telefonia e comunicação
4686-9/02-00 Comércio atacadista de embalagens
4651-6/01-00 Comércio atacadista de equipamentos de informática
4649-4/07-00 Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
4689-3/02-00 Comércio atacadista de fios e fibras têxteis beneficiados
4649-4/10-00 Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras 
preciosas e semipreciosas lapidadas
4647-8/02-00 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649-4/06-00 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4692-3/00-00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 
insumos agropecuários
4649-4/04-00 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4686-9/01-00 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
4642-7/02-00 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 
segurança do trabalho
4651-6/02-00 Comércio atacadista de suprimentos para informática
4641-9/01-00 Comércio atacadista de tecidos
4542-1/02-00 Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas
4789-0/04-01 Comércio varejista de peixes ornamentais
4785-7/01-00 Comércio varejista de antigüidades
4755-5/02-00 Comercio varejista de artigos de armarinho
4763-6/04-00 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4755-5/03-00 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4754-7/02-00 Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/03-00 Comércio varejista de artigos de iluminação
4783-1/01-00 Comércio varejista de artigos de joalheria
4761-0/03-00 Comércio varejista de artigos de papelaria
4783-1/02-00 Comércio varejista de artigos de relojoaria
4759-8/01-00 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4782-2/02-00 Comércio varejista de artigos de viagem
4781-4/00-00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4763-6/02-00 Comércio varejista de artigos esportivos
4789-0/08-00 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4763-6/03-00 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4763-6/01-00 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4782-2/01-00 Comércio varejista de calçados
4762-8/00-00 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763-6/05-00 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; 
peças e acessórios
4789-0/07-00 Comércio varejista de equipamentos para escritório
4744-0/01-00 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4761-0/02-00 Comércio varejista de jornais e revistas
4761-0/01-00 Comércio varejista de livros

4744-0/99-00 Comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/03-00 Comércio varejista de materiais hidráulicos
4742-3/00-00 Comércio varejista de material elétrico
4754-7/01-00 Comércio varejista de móveis
4789-0/03-00 Comércio varejista de objetos de arte
4759-8/99-00 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados 
anteriormente
4785-7/99-00 Comércio varejista de outros artigos usados
4789-0/02-00 Comércio varejista de plantas e flores naturais
4789-0/01-00 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4755-5/01-00 Comércio varejista de tecidos
4741-5/00-00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4743-1/00-00 Comércio varejista de vidros
4753-9/00-00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos 
de áudio e vídeo
4752-1/00-00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e 
comunicação
4751-2/01-00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática
4756-3/00-00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757-1/00-00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos 
eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
6810-2/01-00 Compra e venda de imóveis próprios
1412-6/01-00 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as 
confeccionadas sob medida
1411-8/01-00 Confecção de roupas íntimas
1413-4/01-00 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
1412-6/02-00 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1413-4/02-00 Confecção, sob medida, de roupas profissionais
7319-0/04-00 Consultoria em publicidade
6204-0/00-00 Consultoria em tecnologia da informação
6821-8/01-00 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
6821-8/02-00 Corretagem no aluguel de imóveis
8599-6/05-00 Cursos preparatórios para concursos
6201-5/01-00 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6202-3/00-00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
customizáveis
7410-2/02-00 Design de interiores
7410-2/03-00 Design de produto
5819-1/00-00 Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
5812-3/01-00 Edição de jornais diários
5812-3/02-00 Edição de jornais não diários
5811-5/00-00 Edição de livros
5813-1/00-00 Edição de revistas
8592-9/99-00 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
8592-9/02-00 Ensino de artes cênicas, exceto dança
8593-7/00-00 Ensino de idiomas
1414-2/00-00 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e 
proteção
1351-1/00-00 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
1422-3/00-00 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e 
tricotagens, exceto meias
3250-7/07-00 Fabricação de artigos ópticos
1421-5/00-00 Fabricação de meias
1412-6/03-00 Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1411-8/02-00 Facção de roupas íntimas
1413-4/03-00 Facção de roupas profissionais
7420-0/04-00 Filmagem de festas e eventos
8219-9/01-00 Fotocópias
0121-1/01-00 Horticultura, exceto morango
7420-0/03-00 Laboratório fotográfico
3312-1/02-00 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste 
e controle
3312-1/04-00 Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
3314-7/09-00 Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros 
equipamentos não eletrônicos para escritório
3314-7/07-00 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e 
ventilação para uso industrial e comercial
3314-7/06-00 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para 
instalações térmicas
3314-7/03-00 Manutenção e reparação de válvulas industriais
7319-0/03-00 Marketing direto
7912-1/00-00 Operadores turísticos
7490-1/99-00 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas 
anteriormente
4618-4/99-00 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado 
em produtos não especificados anteriormente
6621-5/01-00 Peritos e avaliadores de seguros
7210-0/00-00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
7220-7/00-00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e 
humanas
7320-3/00-00 Pesquisas de mercado e de opinião pública
6511-1/02-00 Planos de auxílio-funeral
6319-4/00-00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na 
internet
8219-9/99-00 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificados anteriormente
5911-1/02-00 Produção de filmes para publicidade
7319-0/02-00 Promoção de vendas
4751-2/02-00 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
9529-1/04-00 Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados
9529-1/01-00 Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem
9529-1/06-00 Reparação de jóias
9529-1/03-00 Reparação de relógios
9511-8/00-00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos 
periféricos
9512-6/00-00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9521-5/00-00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso 
pessoal e doméstico
9529-1/99-00 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e 
domésticos não especificados anteriormente
4612-5/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, 
minerais, produtos siderúrgico e químicos
4615-0/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, 
móveis e artigos de uso doméstico
4618-4/02-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 
materiais odonto-médicohospitalares
4618-4/03-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e 
outras publicações
4613-3/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material 
de construção e ferragens
4614-1/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, 
equipamentos, embarcações e aeronaves
4611-7/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas 
agrícolas e animais vivos
4618-4/01-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, 
cosméticos e produtos de perfumaria
4619-2/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em 
geral não especializado
4542-1/01-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e 
motonetas, peças e acessórios
4530-7/06-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e 
acessórios novos e usados para veículos automotores
4617-6/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos 
alimentícios, bebidas e fumo
4616-8/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, 
calçados e artigos de viagem
4512-9/01-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos 
automotores
9002-7/02-00 Restauração de obras-de-arte
9102-3/02-00 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
8299-7/07-00 Salas de acesso à internet
6911-7/01-00 Serviços advocatícios
8211-3/00-00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
1822-9/99-00 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
7490-1/03-00 Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e 
pecuárias
4520-0/04-00 Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
7111-1/00-00 Serviços de arquitetura
4520-0/06-00 Serviços de borracharia para veículos automotores
4520-0/08-00 Serviços de capotaria
7119-7/01-00 Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7119-7/03-00 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
5912-0/01-00 Serviços de dublagem
1822-9/01-00 Serviços de encadernação e plastificação
7112-0/00-00 Serviços de engenharia
8299-7/03-00 Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
8299-7/03-01 Serviços de gravações em metal
4520-0/03-00 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
7420-0/05-00 Serviços de microfilmagem
5912-0/02-00 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
3329-5/01-00 Serviços de montagem de móveis de qualquer material
7490-1/01-00 Serviços de tradução, interpretação e similares
6209-1/00-00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação
6311-9/00-00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços 
de hospedagem na internet
8599-6/04-00 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8599-6/03-00 Treinamento em informática
6201-5/02-00 Web design
ANEXO II
BAIXO RISCO OU BAIXO RISCO A PARA AS FORMAS DE ATUAÇÃO LISTADAS 
NO ART.8º, INCISO II
CNAE DESCRIÇÃO
4530-7/04-00 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos 
automotores
4687-7/01-00 Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
4687-7/03-00 Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
4744-0/06-00 Comércio varejista de pedras para revestimentos
2399-1/01-00 Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em 
cerâmica, louça, vidro e cristal
8592-9/01-00 Ensino de dança
8592-9/03-00 Ensino de música
9329-8/03-00 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares
9329-8/04-00 Exploração de jogos eletrônicos recreativos
1529-7/00-00 Fabricação de artefatos de couro não epecificados anteriormente
1359-6/00-00 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
6822-6/00-00 Gestão e administração da propriedade imobiliária
3313-9/02-00 Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto 
para veículos
3314-7/02-00 Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, 
exceto válvulas
3314-7/01-00 Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
3314-7/13-00 Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
4543-9/00-00 Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
3314-7/12-00 Manutenção e reparação de tratores agrícolas
1311-1/00-00 Preparação e fiação de fibras de algodão
1312-0/00-00 Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão
9001-9/04-00 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares
9001-9/03-00 Produção de espetáculos de dança
9001-9/02-00 Produção musical
9001-9/01-00 Produção teatral
9319-1/01-00 Produção e promoção de eventos esportivos
3831-9/99-00 Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
3832-7/00-00 Recuperação de materiais plásticos
8011-1/02-00 Serviços de adestramento de cães de guarda
4520-0/07-00 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para 
veículos automotores
4520-0/02-00 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
4520-0/05-00 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4520-0/01-00 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores
8230-0/01-00 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
2539-0/02-00 Serviços de tratamento e revestimento em metais
ANEXO III
DESCRIÇÃO DAS FORMAS DE ATUAÇÃO
Centro de processamento de dados Uso exclusivo da empresa, para 
realização de atividades na área de informática em geral.
Centro de treinamento Uso exclusivo da empresa, para realização de 
atividades de capacitação e treinamentos de recursos humanos.
Posto de Coleta Estabelecimento destinado a atender o público com 
o objetivo de recolher produtos/materiais/mercadorias/equipamentos/informações 
para posterior encaminhamento à unidade produtiva responsável por sua análise/
processamento/beneficiamento/publicação. Ex: posto de coleta de anúncios 
classificados; posto de coleta de material para exames laboratoriais; posto de coleta 
de filmes fotográficos para revelação; posto de coleta de roupas  para lavagem etc.
Ponto de exposição Local para exposição e demonstração de produtos 
próprios, sem realização de transações comerciais, tipo showroom
Sede Administração central da empresa, presidência, diretoria. Não há 
recepção de clientes.
Atividade exercida fora do estabelecimento Quando a empresa exerce suas 
atividades no estabelecimento do cliente e não em seu próprio estabelecimento.
Escritório Administrativo Estabelecimento onde são exercidas atividades 
meramente administrativas, tais como: escritório de contato, setor de contabilidade, 
etc.

prefeitura municipal De cruzeirO DO OeSte
ESTADO DO PARANÁ

prefeitura municipal De franciScO alVeS
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 078 DE 08 DE JUNHO DE 2020.
SUMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO PROFERIDO PELO 
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 
073/2020 PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de 
direito público interno, na pessoa de seu representante legal o Prefeito Municipal Sr. 
ALÍRIO JOSÉ MISTURA, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o julgamento proferido pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nomeado 
pela portaria do executivo sob n.º 002/2020; e;
Considerando os termos e trâmites legais atendidos em conformidade com o que determina 
o Edital Licitatório amparado pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº. 030/2006, de 15 de maio de 2006, Decreto 5.450/2005 de 31 de maio de 2005, 
Decreto 5.504/2005 de 05 de agosto de 2005 e aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
introduzidas posteriormente e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
D E C R E T A:
Art. 1° - FICA HOMOLOGADO o julgamento proferido e ADJUDICADO pelo pregoeiro 
e equipe de apoio de que trata o PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/2020 - PREGÃO 
PRESENCIAL n.º 036/2020 para o(s) seguinte(s) licitante(s): GUILST ASSESSORIA 
E PLANEJAMENTO LTDA - ME, por ter apresentado proposta mais vantajosa com 
o resultado de melhor proposta realizado em sessão pública em forma de  lance 
sequencial em conformidade com sua proposta inicial, e proposta final registrado 
e homologada em ata de sessão pública para o ITENS DO 01 AO 04 do lote 01.
Art. 2° - Fica fazendo parte integrante ao presente DECRETO, Ata de Sessão 
Publica Parecer Final da Comissão de Licitações, Extrato de Contrato e/ou Contrato 
na sua integra, anexo de proposta de preços, Publicações Legais no Diário Oficial 
do Município e demais documentações pertinentes ao processo licitatório, em 
conformidade com o que determina a Lei Federal n.º 8.666/93, posteriores alterações 
e demais legislações inerentes.
Art. 3° - Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da 
decisão estabelecida neste decreto.
Art. 4° – Fica autorizado a formalizar o devido contrato nos termos do Artigo 54 e 
dos demais artigos seguintes da Lei Federal 8.666/1993 e das demais legislações 
pertinente em vigor.
Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Francisco Alves, em 08 de junho de 2020, 199º da Independência e 132º da República.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

prefeitura municipal De guaira
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 158/2020
Data: 08.06.2020
Ementa: suspende o expediente no dia 12.06.2020, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
institucionais e legais, e,
Considerando o disposto na Lei Orgânica do Município de Guaíra, Estado do Paraná, 
em especial o artigo 84, inciso I, alínea “o”;
Considerando o Decreto Municipal nº 324/2019;
Considerando ainda a necessidade de se resguardar o interesse público e assegurar 
o regular funcionamento dos serviços públicos, que não podem sofrer solução de 
continuidade;
Considerando a necessidade de efetivação dos princípios administrativos da 
eficiência e supremacia do interesse público;
Considerando os dados epidemiológicos do Município de Guaíra, Estado do Paraná, 
referente ao COVID-19, e cidades do entorno;
Considerando a possibilidade de evitar aglomerações e resguardar os servidores 
públicos que estão em atendimento ao público;
Considerando o memorando sob o nº 539/2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica suspenso o expediente no dia 12 de junho de 2020 (sexta-feira), no âmbito 
do Poder Executivo do Município de Guaíra, Estado do Paraná, mediante reposição 
a ser realizada até o dia 15 (quinze) de julho de 2020, conforme necessidades e 
organização das Secretarias Municipais.
Parágrafo único. As Secretarias Municipais deverão designar servidor para realizar o 
controle e anotações necessárias para a reposição das horas compensadas.
Art. 2º Os serviços públicos considerados essenciais à comunidade guairense e que 
pela sua natureza não admitem paralisação, continuarão com atendimento normal, 
dispensando a compensação posterior.
Art. 3º A Secretaria Municipal de Saúde deverá organizar escalas de compensação 
das unidades de forma a não causar prejuízo ao atendimento à Comunidade, 
expedindo os pertinentes comunicados.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de junho de 
2020.
  HERALDO TRENTO
   Prefeito Municipal
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AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
Modalidade: Pregão Presencial n° 091/2020 
 
Tipo: Menor Preço 
 
Tipo de Julgamento: Global
 
Objeto: Sistema de Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de 
placas de gesso instalação/remoção, para manutenção e conservação predial das instalações 
físicas de responsabilidade do Município de Guaíra. 
 
Para melhor análise do Termo de Referência e Edital, o Pregoeiro e Comissão Permanente de 
Licitações, comunica a SUSPENSÃO da licitação supracitada, que ocorreria no dia 09 de junho 
de 2020 às 08h30min. Tão Logo a Administração decida acerca das alterações, nova data será 
divulgada para o certame através de publicação no Diário Oficial do Município de Guaíra e Jornal 
Umuarama Ilustrado. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site 
www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de 
Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de 
expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br. 
 
 
Publique-se. 
 

Guaíra (PR), em 08 de junho de 2020. 
. 
 

 
Anildo Morais Peraçoli 

Pregoeiro 
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Aviso de Licitação 
 
 
Modalidade: Tomada de Preços n° 009/2020 
 
Tipo: Menor Preço 
 
Tipo de Julgamento: Global 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada em execução de obras de reperfilamento e recape 
asfáltico em CBUQ(Concreto betuminoso usinado a quente) na Avenida Marginal, especificamente 
entre o trecho entre a BR 163 Osvaldo Cruz e Av. Joaquim Dorneles Vargas s/n, com Área: 
11.322,72m², Extensão: 1.625,20m, Largura média: 6,5m, Coordenadas início: UTM 
N:7332843,28; E: 779753,26, Coordenadas do final: UTM N:7333346,19. Convênio Governo do 
Estado do Paraná nº 52/2020 – Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL) e 
Departamento de Estradas e Rodagens (DER), cujos serviços devem seguir rigorosamente os 
projetos de engenharia, planilha de composição de serviços e memorial descritivo. 
 
DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA: As empresas licitantes poderão realizar VISTORIA PRÉVIA 
(facultativa), a qual poderá ser realizada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas 
antes da abertura do certame, e podem ser agendadas “antecipadamente” na Secretaria Municipal de 
Planejamento, com Engº. Civil Adriele Larissa Zanco Ribeiro e/ou Engº. Civil Bruno Andrei 
Colcetta, pelos telefones (44) 36429971/9961/9927, em horário normal de expediente, de segunda a 
sexta feira.  
 
Data de Abertura: às 08h30min do dia 24 de junho de 2020 
 
O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link 
Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do 
Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-
9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br. 
 
 
Publique-se. 
 

Guaíra (PR), em 04 de junho de 2020. 
. 
 

 
Anildo Morais Peraçoli 

Comissão Permanente de Licitações 
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Aviso de Licitação 
 
 
Modalidade: Tomada de Preços n° 010/2020 
 
Tipo: Menor Preço 
 
Tipo de Julgamento: Global 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada em execução de obras de reperfilamento e recape 
asfáltico em CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente) na rua Albino Guzella, 
especificamente entre o trecho entre a Rua Amilcar de Souza e a Av. Marginal, com Área: 
11.007,73 m², Extensão: 1.139,80 m, Largura média: 9,5 m, Coordenadas início: UTM 
N:7332085,23; E: 780494,08, Coordenadas do final: UTM N:7333112,81; E: 780046,02. Convênio 
Governo do Estado do Paraná nº 049/2020 – Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 
(SEIL) e Departamento de Estradas e Rodagens (DER), cujos serviços devem seguir 
rigorosamente os projetos de engenharia, planilha de composição de serviços e memorial 
descritivo. 
 
DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA: As empresas licitantes poderão realizar VISTORIA PRÉVIA 
(facultativa), a qual poderá ser realizada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas 
antes da abertura do certame, e podem ser agendadas “antecipadamente” na Secretaria Municipal de 
Planejamento, com Engº. Civil Adriele Larissa Zanco Ribeiro e/ou Engº. Civil Bruno Andrei 
Colcetta, pelos telefones (44) 36429971/9961/9927, em horário normal de expediente, de segunda a 
sexta feira.  
 
Data de Abertura: às 10h30min do dia 24 de junho de 2020 
 
O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link 
Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do 
Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-
9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br. 
 
 
Publique-se. 
 

Guaíra (PR), em 04 de junho de 2020. 
. 
 

 
Anildo Morais Peraçoli 

 

 AV. CEL. OTÁVIO TOSTA, 126 – CENTRO – CEP 85.980-000 – TELEFAX: (44) 3642-9900 – CNPJ: 77.857.183/0001-90 – www.guaira.pr.gov.br – GUAÍRA – PARANÁ - BRASIL 

Comissão Permanente de Licitações 
 
 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 099/2020 

 
 

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), para a contratação de empresa para o 
fornecimento de extintores, placas de sinalização e outros materiais, bem como serviços de 
recargas de extintores, os quais serão utilizados nas diversas Secretarias deste Município. 
 
O Município de Guaíra – Paraná, através de seu Pregoeiro torna público aos interessados, que a 
sessão pública do Pregão Presencial n° 099/2020, foi remarcada para o dia 22 de junho de 2020 
às 08h30min, em razão de problemas técnicos na área de tecnologia e informação, a licitação 
está sendo republicada nas mesmas condições pré-estabelecidas, sem alterações do edital. 
 
O edital completo poderá ser obtido através do site www.guaira.pr.gov.br no Link Processos 
Licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de 
Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642 9928/9924. E-
mail compras@guaira.pr.gov.br. 
 
Publique-se. 

 
Guaíra (PR), em 04 de junho de 2020. 

. 
 

 
Anildo Morais Peraçoli 

Pregoeiro 

cÂmara municipal De icaraÍma
ESTADO DO PARANÁ
ATO DA MESA Nº 021/2020
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Icaraíma – Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 68, III, “a” do Regimento 
Interno e art. 17, III, a Lei Orgânica do Município de Icaraíma – PR.
RESOLVE:
Fica determinado Ponto Facultativo na Câmara Municipal no dia 12 de Junho de 2020, 
em decorrência da comemoração do dia santo de Corpus Christi no dia 11 de Junho 
de 2020.
Comunica que o expediente de atendimento ao público desta Casa de Leis retornará 
a normalidade no dia 15 de Junho de 2020, no horário das 08h00min à 12h00min e 
das 13h00min às 17h30min.
Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês 
Junho de 2020.
LAERCIO BULGARON DOMINGOS
Presidente
DANIEL PAULO DUARTE
1º Secretário

prefeitura municipal De icaraima
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA N.º 157/2020DATA: 08/06/2020
SÚMULA: Torna Público a Desistência da candidata aprovada em Concurso Público.
Considerando, a convocação da candidata Srª Thaina Waleria Rocha dos Santos, 
aprovada no Concurso Público Municipal Edital nº 005/2016, para o cargo de 
PROFESSOR, através do Edital convocação nº 006/2020 de 27/05/2020, publicado  
no Diário Oficial do Município em 28/05/2020.
Considerando, o transcorrido prazo de 05 dias úteis previsto no Edital nº 006/2020 de 
27/05/20 e o candidato não compareceu nem apresentou nenhum tipo de manifesto,
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Tornar Público a Desistência da candidata,  Sra. Thaina Waleria Rocha dos 
Santos, RG 13.127.621-4,  aprovada em 24º lugar para o cargo de Professor no 
Concurso Público 005/2016.
Art. 2º.  Esta portaria entrará em vigor nesta data.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês 
de Junho de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

prefeitura municipal De icaraima
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP - 035/2020
A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na 
Avenida Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e 
data abaixo, certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
- REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção e instalação de equipamentos de ar condicionado, 
com o fornecimento de peças de reposição, de acordo com termo de 
referencia anexo I do edital.
 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses, contados a partir 
da assinatura do contrato.
 VALOR MÁXIMO A SER INVESTIDO: R$ 79.451,00 (setenta e nove 
mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), conforme relação com 
quantidade e especificações constantes no ANEXO I do edital.
A presente licitação é destinada exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 48, 
inciso I, da Lei Complementar 147/2014.
Conforme decreto municipal 5.464 de 21/05/2020 e Prejulgado 27 do 
TCE-PR, objetivando o desenvolvimento econômico e social municipal, 
fica estabelecida a licitação exclusiva para a participação de ME e EPP 
sediada localmente (município de Icaraíma-PR).
 O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão 
ser apreciados e fornecidos aos interessados, diretamente na Prefeitura 
Municipal de Icaraíma, na Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraíma-PR, 
mediante cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, 
desde que fornecido pelo licitante), no horário das 08h00 às 12h00 e 
13h30 às 17h30 e no telefone (44) 3665-8000, conforme art. 32 da Lei 
Federal 8.666/93 ou no site www.icaraima.pr.gov.br.
Caso haja alguma alteração (adendo e outros), o(s) mesmo(s) 
ficará(ão) disponível(is), no site www.icaraima.pr.gov.br, sendo de 
exclusiva responsabilidade do licitante, acompanhar as informações.
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
DATA: 26 de junho de 2020
HORÁRIO: 09h00
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 08 
dias do mês de junho de 2020.
João Gilson Prado
Pregoeiro

prefeitura municipal De iVatÉ
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO N.º 090/2020
SÚMULA: Adjudica e homologa resultado do processo de inexigibilidade de licitação.
O Prefeito do Município de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da Associação dos Acadêmicos de Ivaté – AAI, 
CNPJ.11.505.504/0001-80, 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 dos Acadêmicos de Ivaté – AAI, 
CNPJ.11.505.504/0001-80 cujo objeto trata da celebração de parceria com 
organização da sociedade civil sem fins lucrativos para o repasse de valor, sendo 
os serviços a execução do transporte dos universitários e cursistas até o município 
de Umuarama/PR de segunda a sábado, conforme calendário escolar, conforme 
Lei Federal N° 13.019/14, Lei Federal N° 13.204/15, decreto municipal Nº 1.164/17 
e demais regramentos pertinentes, com vigência até 31/12/2020, ressalvada a 
possibilidade de prorrogação.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor a partir de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, aos 08 dias do mês de Junho de 2020.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal

prefeitura municipal De iVatÉ
ESTADO DO PARANÁ
TERMO ADITIVO N.º 04
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2018
PREGÃO PRESENCIAL 025/2018
Aos 17 dias do mês de Abril de 2020, 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 INFATEC 
COMPUTADORES LTDA EPP estabelecida à Av. Paraná, 5195, Centro, CEP 87502-
000, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ 03.858.720/0001-
80, neste ato devidamente representada pelo Sr. Rodrigo Marcelo Moro, brasileiro, 
empresário, residente e domiciliado na cidade de Umuarama/PR, portador do RG 
7.562.640-1 SSP/PR e devidamente inscrito no CPF sob n 035.573.049-90, 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 R$ 14.830,00 
(quatorze mil oitocentos e trinta reais), 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
INFATEC COMPUTADORES LTDA EPP
Contratada
Testemunhas:
Sonia M. Cibim Rossetti                                          Natalia Regis de Araujo
RG. 9.186.877-6                                                    RG. 14.260.231-8
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prefeitura municipal De icaraima
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO - ATA SRP Nº. 049/2020
REF.: PREGÃO PRESENCIAL - SRP No. 020/2020
DATA DE ASSINATURA: 14 de maio de 2020.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: ANEZIA JANDIRA TIMOTEO ANDRADE-ME
CNPJ: 06.029.558/0001-86
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e eventuais aquisições de mobiliários, eletroeletrônicos e 
equipamentos para atendimento das secretarias do município de Icaraíma.
VALOR: R$ 19.752,96
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

EXTRATO DE CONTRATO - ATA SRP Nº. 050/2020
REF.: PREGÃO PRESENCIAL - SRP No. 020/2020
DATA DE ASSINATURA: 14 de maio de 2020.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: CM MÓVEIS DE ICARAIMA LTDA
CNPJ: 09.605.482/0001-88
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e eventuais aquisições de mobiliários, eletroeletrônicos e 
equipamentos para atendimento das secretarias do município de Icaraíma.
VALOR: R$ 21.641,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

EXTRATO DE CONTRATO - ATA SRP Nº. 051/2020
REF.: PREGÃO PRESENCIAL - SRP No. 020/2020
DATA DE ASSINATURA: 14 de maio de 2020.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: EUROPEC COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 32.294.930/0001-91
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e eventuais aquisições de mobiliários, eletroeletrônicos e 
equipamentos para atendimento das secretarias do município de Icaraíma.
VALOR: R$ 1.590,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

EXTRATO DE CONTRATO - ATA SRP Nº. 052/2020
REF.: PREGÃO PRESENCIAL - SRP No. 020/2020
DATA DE ASSINATURA: 14 de maio de 2020.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: FELIPE RUIZ LOPES PAPELARIA ME
CNPJ: 32.722.664/0001-50
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e eventuais aquisições de mobiliários, eletroeletrônicos e 
equipamentos para atendimento das secretarias do município de Icaraíma.
VALOR: R$ 12.987,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

EXTRATO DE CONTRATO - ATA SRP Nº. 053/2020
REF.: PREGÃO PRESENCIAL - SRP No. 020/2020
DATA DE ASSINATURA: 14 de maio de 2020.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: LG DE SOUZA BARSAGLIA
CNPJ: 15.158.202/0001-03
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e eventuais aquisições de mobiliários, eletroeletrônicos e 
equipamentos para atendimento das secretarias do município de Icaraíma.
VALOR: R$ 8.049,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

EXTRATO DE CONTRATO - ATA SRP Nº. 054/2020
REF.: PREGÃO PRESENCIAL - SRP No. 020/2020
DATA DE ASSINATURA: 14 de maio de 2020.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 30.320.176/0001-91
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e eventuais aquisições de mobiliários, eletroeletrônicos e 
equipamentos para atendimento das secretarias do município de Icaraíma.
VALOR: R$ 7.518,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.
EXTRATO DE CONTRATO - ATA SRP Nº. 055/2020

REF.: PREGÃO PRESENCIAL - SRP No. 020/2020
DATA DE ASSINATURA: 14 de maio de 2020.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
CNPJ: 33.859.616/0001-71
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e eventuais aquisições de mobiliários, eletroeletrônicos e 
equipamentos para atendimento das secretarias do município de Icaraíma.
VALOR: R$ 34.723,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

EXTRATO DE CONTRATO - ATA SRP Nº. 056/2020
REF.: PREGÃO PRESENCIAL - SRP No. 020/2020
DATA DE ASSINATURA: 14 de maio de 2020.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: M. R. ALÉM
CNPJ: 23.722.556/0001-00
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e eventuais aquisições de mobiliários, eletroeletrônicos e 
equipamentos para atendimento das secretarias do município de Icaraíma.
VALOR: R$ 1.540,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

EXTRATO DE CONTRATO - ATA SRP Nº. 057/2020
REF.: PREGÃO PRESENCIAL - SRP No. 020/2020
DATA DE ASSINATURA: 14 de maio de 2020.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: PAPIROS - MÓVEIS E ELETRO EIRELI
CNPJ: 25.325.301/0001-16
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e eventuais aquisições de mobiliários, eletroeletrônicos e 
equipamentos para atendimento das secretarias do município de Icaraíma.
VALOR: R$ 4.641,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

EXTRATO DE CONTRATO - ATA SRP Nº. 058/2020
REF.: PREGÃO PRESENCIAL - SRP No. 020/2020
DATA DE ASSINATURA: 14 de maio de 2020.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: PR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA-EPP
CNPJ: 24.832.819/0001-83
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e eventuais aquisições de mobiliários, eletroeletrônicos e 
equipamentos para atendimento das secretarias do município de Icaraíma.
VALOR: R$ 5.314,00.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

EXTRATO DE CONTRATO - ATA SRP Nº. 059/2020
REF.: PREGÃO PRESENCIAL - SRP No. 020/2020
DATA DE ASSINATURA: 14 de maio de 2020.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: REFRIFRIO AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 35.654.754/0001-40
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e eventuais aquisições de mobiliários, eletroeletrônicos e 
equipamentos para atendimento das secretarias do município de Icaraíma.
VALOR: R$ 30.000,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

EXTRATO DE CONTRATO - ATA SRP Nº. 060/2020
REF.: PREGÃO PRESENCIAL - SRP No. 020/2020
DATA DE ASSINATURA: 14 de maio de 2020.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: ROMILDO WANDROSKI & CIA LTDA
CNPJ: 75.756.965/0001-08
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e eventuais aquisições de mobiliários, eletroeletrônicos e 
equipamentos para atendimento das secretarias do município de Icaraíma.
VALOR: R$ 2.678,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

EXTRATO DE CONTRATO - ATA SRP Nº. 061/2020
REF.: PREGÃO PRESENCIAL - SRP No. 020/2020
DATA DE ASSINATURA: 14 de maio de 2020.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS
CNPJ: 18.770.897/0001-06
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e eventuais aquisições de mobiliários, eletroeletrônicos e 
equipamentos para atendimento das secretarias do município de Icaraíma.
VALOR: R$ 16.115,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

EXTRATO DE CONTRATO - ATA SRP Nº. 062/2020
REF.: PREGÃO PRESENCIAL - SRP No. 020/2020
DATA DE ASSINATURA: 14 de maio de 2020.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: VIOLA MIX MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 36.953.803/0001-08
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e eventuais aquisições de mobiliários, eletroeletrônicos e 
equipamentos para atendimento das secretarias do município de Icaraíma.
VALOR: R$ 5.468,00
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

 prefeitura municipal De iVatÉ
CNPJ Nº 95.640.553/0001-15
Av. Rio de Janeiro, 2758 – Município de Ivaté – Estado do Paraná.
CEP: 87525000 – Fone/Fax: 44-3673-8000
e-mail: gabinete@ivate.pr.gov.br
EDITAL Nº. 014/2020.
INTEGRANTE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2020.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito municipal de Ivaté, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e atendendo 
o contido no Edital nº 002/2020 do Processo Seletivo Simplificado.
RESOLVE:
Art. 1º. CONVOCAR a 2°candidata classificada para a função de Assistente Social, a comparecer em até dois (02) dois 
dias úteis a partir da publicação deste edital, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ivaté 
munida dos exames médicos e documentação constante no Edital 002/2020, (cargos de Assistente Social) e caso 
esteja apta, deverá comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social para que possa assumir suas funções.
Classificação final  Inscrição  Candidato CPF Pontuação
Total Critério de Desempate Data Nascimento
2º 007/2020 Fernanda Martins Rosa  082.960.956-80 5,0 Maior idade 12/12/1991
Ivaté/PR, 08 de junho de 2020.
Univaldo Campaner
Prefeito Municipal de Ivaté

prefeitura municipal De iVatÉ
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 072/2020
REF.: PREGÃO: 015/2020
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 03 DE JUNHO DE 2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADO: A. R. DE OLIVEIRA – DIVISÓRIAS
CNPJ: 36.366.041/0001-43
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA AS SALAS DE 
AULA DO CMEI SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
VALOR TOTAL: R$ 7.100,00 (SETE MIL E CEM REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (QUATRO) MESES.
FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.

prefeitura municipal De iVatÉ
ESTADO DO PARANÁ
TERMO ADITIVO N.º 01
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 220/2019
PREGÃO PRESENCIAL 086/2019
Ao 01 dia do mês de Junho de 2020, 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 
NELSON FERRARI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.859.617/0001-25, 
com sede na Rua Antônio Marcelo, 301, CEP 85.605-440, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, neste 
ato representada por seu representante legal o Sr. NELSON FERRARI, brasileiro, empresário, portador da Cédula 
de Identidade RG nº. 7.389.773-4/PR e do CPF/MF sob o nº. 880.834.119-49, residente e domiciliado na cidade de 
Francisco Beltrão, 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 do contrato primitivo um período de 06 (seis) meses, que passa a ter 
início em 01 de Junho de 2020 e término em 30 de Novembro 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
NELSON FERRARI - ME
Contratada
Testemunhas:
Sonia M. Cibim Rossetti                                          Natália Regis de Araújo
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 220/2019
PREGÃO PRESENCIAL 086/2019
Ao 01 dia do mês de Junho de 2020, 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 
NELSON FERRARI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.859.617/0001-25, 
com sede na Rua Antônio Marcelo, 301, CEP 85.605-440, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, neste 
ato representada por seu representante legal o Sr. NELSON FERRARI, brasileiro, empresário, portador da Cédula 
de Identidade RG nº. 7.389.773-4/PR e do CPF/MF sob o nº. 880.834.119-49, residente e domiciliado na cidade de 
Francisco Beltrão, resolvem 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 R$ 181.200,00 (Cento e oitenta e um mil e duzentos 
reais), a ser pago em 06 (seis) parcelas mensais em razão da prestação dos serviços.
Conforme tabela abaixo:
Descrição dos Serviços Previsão Mês 1 Previsão Mês 2 Previsão Mês 3 Previsão Mês 4 Previsão Mês 5 
Previsão Mês 6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS GERAIS
R$ 23.700,00 R$ 23.700,00 R$ 23.700,00 R$ 23.700,00 R$ 23.700,00 R$ 23.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUCTICO 40 HORAS. R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R $ 
6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00
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
NELSON FERRARI - ME
Contratada
Testemunhas:
Sonia M. Cibim Rossetti                                          Natália Regis de Araújo
RG. 9.186.877-6                                                    RG. 14.260.231-8         

prefeitura municipal De iVatÉ
ESTADO DO PARANÁ
TERMO ADITIVO N.º 03
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2018
PREGÃO PRESENCIAL 025/2018
Aos 17 dias do mês de Abril de 2020, 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 
INFATEC COMPUTADORES LTDA EPP estabelecida à Av. Paraná, 5195, Centro, CEP 87502-000, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ 03.858.720/0001-80, neste ato devidamente representada pelo Sr. 
Rodrigo Marcelo Moro, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de Umuarama/PR, portador do RG 
7.562.640-1 SSP/PR e devidamente inscrito no CPF sob n 035.573.049-90, 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 do contrato primitivo um período de 12 (doze) meses, que 
passa a ter início em 20 de Abril de 2020 e término em 19 de Abril de 2021, 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
INFATEC COMPUTADORES LTDA EPP
Contratada
Testemunhas:
Sonia M. Cibim Rossetti                                          Natalia Regis de Araujo
RG. 9.186.877-6                                                    RG. 14.260.231-8

prefeitura municipal De iVatÉ
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS - No 019/2020
O MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 95.640.553/0001-15, com sede na Av. Rio de 
Janeiro, 2758, Sala 03, nesta cidade, torna público licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO 
DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de receber propostas para o objeto descrito no 
edital e seus anexos:
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo – GLP/gás de cozinha para 
atender às necessidades da copa/cozinha de todas as secretarias do município de Ivaté, conforme especificações e 
quantidades constantes no edital e seus anexos.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, ressalvado o direito de prorrogação de acordo com o art. 
57, inc. II da lei 8.666/93.
PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: O prazo de entrega será de 02 (dois) dias, a partir da requisição do 
município.
1.Nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014, poderão participar deste Pregão exclusivamente 
as microempresas e empresas de pequeno porte, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da 
licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências constantes 
deste Edital e seus Anexos.
2.As microempresas e empresas de pequeno porte regionalmente sediadas, gozam de prioridade de contratação, nos 
termos do § 3º do art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e do art. 2º, § 4º da Lei Municipal 
n.º 709/2017, de 22 de setembro de 2017, benefício que se estabelece em face das peculiaridades regionais, com 
vistas a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito da região.
3.Para fins de estabelecimento da prioridade de contratação, entende-se como região a Microrregião de Umuarama, 
assim definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, compreendendo os seguintes Municípios: Alto 
Paraíso/PR; Alto Piquiri/PR; Altônia/PR; Brasilândia do Sul/PR; Cafezal do Sul/PR; Cruzeiro do Oeste/PR; Douradina/
PR; Esperança Nova/PR; Francisco Alves/PR; Icaraíma/PR; Iporã/PR; Ivaté/PR; Maria Helena/PR; Mariluz/PR; Nova 
Olímpia/PR; Perobal/PR; Pérola/PR; São Jorge do Patrocínio/PR; Tapira/PR; Umuarama/PR; e, Xambrê/PR. (Fonte: 
http://www.ipardes.pr.gov.br)
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no site: www.ivate.pr.gov.br
- LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Ivaté
- CREDENCIAMENTO: 23 de Junho de 2020 até às 09:00 horas
- ABERTURA DOS ENVELOPES: 23 de Junho de 2020 às 09:00 horas
Edifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, 08 de Junho de 2020.
Natalia Regis de Araujo
 Pregoeira

prefeitura municipal De iVatÉ
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS No 020/2020
O MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 95.640.553/0001-15, com sede na Av. Rio de 
Janeiro, 2758, Sala 03, nesta cidade, torna público licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO 
DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de receber propostas para o objeto descrito no 
edital e seus anexos:
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição leite de vaca pasteurizado, para atendimento rede 
municipal de ensino e assistência social do município de Ivaté, conforme relação com quantidade e especificações 
constantes no edital e seus anexos.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, ressalvado o direito de prorrogação de acordo com o art. 
57, inc. II da lei 8.666/93.
PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: O prazo de entrega será de 03 (três) dias, a partir da requisição do 
município.
Os pedidos serão realizados PARCELADAMENTE, durante o período de vigência do contrato conforme a necessidade 
do município, sendo que não haverá pedido mínimo.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no site: www.ivate.pr.gov.br
- LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Ivaté
- CREDENCIAMENTO: 24 de Junho de 2020 até às 09:00 horas
- ABERTURA DOS ENVELOPES: 24 de Junho de 2020 às 09:00 horas
Edifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, 08 de Junho de 2020.
Natalia Regis de Araujo
 Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ 
CNPJ Nº 95.640.553/0001-15 

Av. Rio de Janeiro, 2758 – Município de Ivaté – Estado do Paraná 
CEP 87525.000 – Fone/Fax: 44-3673-8000 

e-mail: licitacao.ivate@gmail.com  
___________________________________________________________________ 

 
TERMO ADITIVO N.º 05 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 946/2017 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 

 
Aos 28 dias do mês de Maio de 2020, como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE IVATÉ, inscrito no 
CNPJ sob n.º 95.640.553/0001-15, com sede na Av. Rio de Janeiro, 2758, nesta cidade, 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 S.M.F. DE OLIVEIRA DOMICIANO - ME estabelecida à Rua Florianópolis, 391, Sala I, 
zona II, Cep. 87200-344, Cianorte - PR, neste ato devidamente representada pela Sra. Sandra 
Mara Faria de Oliveira Domiciano, brasileira, empresária, residente e domiciliado na cidade de 
Cianorte/PR, portadora do RG. 1.931.874-5 SSP/PR e devidamente inscrito no CPF sob nº 
815.298.219-91, resolvem ADITAR o Contrato Administrativo supramencionado, 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 do contrato primitivo um período de 
12 (doze) meses, que passa a ter início em 30 de Maio de 2020 e término em 29 de Maio de 
2021, 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 
 
 

  
S.M.F. DE OLIVEIRA DOMICIANO - ME  

CONTRATADA 
 
 

 
 
Testemunhas:  
 
 
  
Sônia M. Cibim Rossetti                                          Natalia Regis De Araujo 
RG. 9.186.877-6                                                    RG. 14.260.231-8 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ 
CNPJ Nº 95.640.553/0001-15 

Av. Rio de Janeiro, 2758 – Município de Ivaté – Estado do Paraná 
CEP 87525.000 – Fone/Fax: 44-3673-8000 

e-mail: licitacao.ivate@gmail.com  
___________________________________________________________________ 

 
TERMO ADITIVO N.º 06 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 946/2017 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 

 
Aos 28 dias do mês de Maio de 2020, o MUNICIPIO DE IVATÉ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Av. Rio de Janeiro, 2758, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob n.º 95.640.553/0001-15, denominado 
CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, 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 a empresa S.M.F. DE OLIVEIRA DOMICIANO - ME estabelecida à Rua 
Florianópolis, 391, Sala I, zona II, Cep. 87200-344, Cianorte - PR, neste ato devidamente representada pela Sra. 
Sandra Mara Faria de Oliveira Domiciano, brasileira, empresária, residente e domiciliado na cidade de Cianorte/PR, 
portadora do RG. 1.931.874-5 SSP/PR e devidamente inscrito no CPF sob nº 815.298.219-91, resolvem ADITAR o 
Contrato Administrativo supramencionado, nas condições a seguir:  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA  
O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o valor, em razão a volta do valor integral do contrato primitivo, com 
fundamento no art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA 
O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração no valor, acrescentando R$ 760,81 (setecentos e sessenta reais 
e oitenta e um centavos), justificando-se em razão a volta do valor integral do contrato primitivo, conforme nota de 
esclarecimento.  
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID 
VALOR UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
1 Contratação de empresa de consultoria e 

assessoria administrativa do fundo de 
participação do município – FPM, na formação 
e incremento do índice de participação do 
município - IPM, retorno do ICMS para o 
município de Ivaté - PR, visando atender 
necessidades da secretaria municipal de 
administração e finanças. 

 
12 

 
MÊS 

 
R$ 1.528,43 

 
R$ 18.341,16 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo. 
 
E, por estarem às partes de comum acordo, firmam o presente instrumento em 02 (Duas) vias de igual teor e forma. 
 

 
        

MUNICIPIO DE IVATE 
UNIVALDO CAMPANER 

Contratante 
  
 
 

S.M.F. DE OLIVEIRA DOMICIANO - ME  
Contratada 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
  
Sônia M. Cibim Rossetti                                                                                 Natalia Regis De Araujo 
RG. 9.186.877-6                                                                                            RG. 14.260.231-8 

  

prefeitura municipal De maria helena
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS Nº 076/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: INFATEC COMPUTADORES LTDA - EPP
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento 
e Instalação de Sistema de Segurança SCFTV, em alta definição FULL HD, e substituições de aparelhos danificados, 
de acordo com as especificações e quantitativos constantes no anexo I, tendo em vista o resultado do Processo/
Edital n°. 047/2020, Pregão Presencial nº. 022/2020, realizado no dia 28 maio de 2020, devidamente homologada.
CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: A contratada compromete – se a fornece e instalar 
os equipamentos/materiais/serviços dos lotes nº 01 e 02, na Escola Nossa Senhora das Graças, situada na Avenida 
Paraná, 2268, em qualquer dia útil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a solicitação feita através de autorização.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com início no 08 de 
junho de 2020 e termino no dia 08 de junho de 2021, encerrando – se também com a aquisição total dos itens licitados;
CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, 
pelo fornecimento objeto da presente contratação, o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
Maria Helena -PR, 08 de junho de 2020.

prefeitura municipal De maria helena
ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020
HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial Nº 022/2020, adjudicado na 
ata da sessão com os lotes 01 e 02, e, o valor total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), em favor da Empresa 
INFATEC COMPUTADORES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 03.858.720/0001-80, situada à Avenida Paraná, 
5195, na cidade de Umuarama no Estado do Paraná, cujo objeto é, contratação de empresa para fornecimento e 
Instalação de Sistema de Segurança SCFTV, em alta definição FULL HD, e substituições de aparelhos danificados, de 
acordo com as especificações e quantitativos constantes no anexo I, tendo em vista o resultado do Processo/Edital n°. 
047/2020, Pregão Presencial nº. 022/2020, realizada no dia 28 maio de 2020, Por ter apresentada a proposta dentro 
dos padrões exigidos no Edital, ofertado por meio de lances verbais, tipo menor preço por item, conforme consta da 
Ata de julgamento do certame.
Maria Helena - PR, 08 de junho de 2020.
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal
 

prefeitura municipal De mariluz
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 039, DE 08 DE JUNHO DE 2020.
Designa o servidor Silvio Humberto de Campos Silva para exercer a função de secretário do CMEI 
– Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maria Aparecida Basaglia Damacena.
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. Designar, o servidor Silvio Humberto de Campos Silva, matrícula nº 1.293, ocupante do 
cargo efetivo de Assistente Administrativo, nível 35 para exercer a função de Secretário do CMEI – 
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maria Aparecida Basaglia Damacena.
Art. 2º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º.  Revogar a portaria nº047 de 15 de maio de 2018.
Prefeitura Municipal de Mariluz, em 08 de junho de 2020.
Nilson Cardoso de Souza 
Prefeito Municipal

cOnSelhO municipal De aSSiStência SOcial De nOVa OlÍmpia/pr
RESOLUÇÃO Nº 001 DE 08 DE JUNHO DE 2020.
Aprova a Programação SIGTV Nº 08.211.5031.219G, que tem por finalidade estruturar a rede de serviços do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Olímpia/PR, no uso da competência que lhe foi conferida pela Lei 
nº 752/96, de 08/04/1996 e as alterações da Lei 1038 de 18/08/2009, considerando sua função de acompanhar, avaliar 
e fiscalizar a gestão dos recursos, os ganhos sociais e o desempenho dos serviços socioassistenciais ofertados no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, bem como observando a deliberação proferida por este 
Conselho, em reunião realizada em 19/03/2020, constante na respectiva Ata nº 001/2020,
RESOLVE:
Art. 1º - APROVAR a Programação nº 08.211.5031.219G, elaborada e inserida pela Prefeitura Municipal de Nova 
Olímpia/PR no Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV (Ministério da Cidadania), com a 
finalidade de estruturar a rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, mediante transferência 
voluntária de recursos, na modalidade fundo a fundo, visando beneficiar a(s) unidade(s) que oferta(m) serviço(s) 
socioassistencial(ais) nacionalmente tipificados (Resolução CNAS 109/2009), conforme a seguir:
•	 Unidade	Beneficiária:
a) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Olímpia - CNPJ: 80.616.097/0001-09
b) Valor (R$): 70.000,00
c) Classificação do Recurso: Custeio
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Olímpia – PR., 08/06/2020.
Clícia Vieira Lauriano
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

prefeitura municipal De nOVa OlÍmpia
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA N° 083/2020
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias ao servidor HENRIQUE APARECIDO ARAUJO PEREIRA, dando 
outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor HENRIQUE APARECIDO ARAUJO PEREIRA, portador da Cédula de Identidade 
RG: 10.295.114-0 SSP/PR e CPF 097.649.659-38, sendo 30(trinta) dias de descanso de 01 a 30 de junho de 2020, de 
acordo com o Estatuto dos Servidores do Município de Nova Olímpia.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos em 01/06/2020, convalidando o ato pela publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 08 dias do mês de junho do ano de 2020.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

prefeitura municipal De nOVa OlÍmpia
ESTADO DO PARANÁ
LEI N.º 1425  de 08 de junho de 2020
 SÚMULA: Denomina o Lago Municipal
A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Ficam oficializadas as denominações do Lago Municipal de Nova Olímpia, que passa a se chamar “Lago 
Carlos Emidio da Silva”, em homenagem a memória deste e demais companheiros pescadores do Município
Art. 2º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO EDIVALDO RODRIGUÊS PESSANHA, AOS 08 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO 
DE 2020.
JOÃO BATISTA PACHECO
 Prefeito Municipal

prefeitura municipal De nOVa OlÍmpia
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO 058/2019
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA  OLÍMPIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
CONSIDERANDO a necessidade de buscar adequações e equilíbrio na administração das receitas e despesas 
públicas;  CONSIDERANDO que  a data posterior ao feriado de CORPUS CHRISTI é condizente e propício à 
paralisação dos serviços  não essenciais passíveis de economia,
R E S O L V E:
Art. 1º -   Estabelece Recesso Administrativo no Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, no dia 12 
(doze) de junho de 2020 (sexta-feira), data posterior ao feriado de Corpus Christi,  devendo permanecer fechado o 
prédio da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia.
Art. 2º - As demais unidades administradas pelo Município, deverão manter atividades normais de  atendimento a 
comunidade.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data convalidando o ato pela sua publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 08 de junho do ano de 2020.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO.
TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO MÓVEL QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE 
ICARAÍMA, E DE OUTRO LADO O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA CONSERVAÇÃO DO REMANESCENTE 
DO RIO PARANÁ E ÁREAS DE INFLUÊNCIA - CORIPA, PARA CONCESSÃO DE USO MAQUINÁRIO PARA 
INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
CEDENTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA CONSERVAÇÃO DO REMANESCENTE DO RIO PARANÁ E 
ÁREAS DE INFLUÊNCIA – CORIPA, REPRESENTADO NESTE ATO PELO SEU PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, SR. 
ALTAIR DONIZETE DE PADUA.
CESSIONÁRIA: MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, REPRESENTADO NESTE ATO PELO SEU PREFEITO MUNICIPAL, SR. 
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA.
O Consórcio Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influência - CORIPA, 
associação pública de direito público, com sede a Rua Clarício Perez, nº. 051, centro, em São Jorge do Patrocínio, 
Paraná, CNPJ nº. 00.678.603/0001-47, neste ato representado por seu Presidente, Sr. ALTAIR DONIZETE DE 
PADUA, portador do RG: n.º 3.133.647-3 e CPF: 391.385.779-68, residente na Av. Getúlio Vargas, n°. 53, na cidade 
de Terra Roxa, Estado do Paraná, doravante denominado CEDENTE, e MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, representado 
neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, doravante denominado CESSIONÁRIO, 
celebram o presente TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, conforme as cláusulas e condições abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:
O CEDENTE fornecerá à CESSIONÁRIA o bem móvel abaixo descrito:
01 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, MARCA HAMM, MODELO 3411, EQUIPADO COM TAMBOR LISO C/
SEGMENTO PÉ DE CARNEIRO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE SIMPLES, EQUIPE DE CINTA COM PATAS, 
MÁQUINA COM CONTROLE DE TRAÇÃO, MOTOR DIESEL, TURBO ALIMENTADO, COM POTÊNCIA DE 134 
HP, PESO OPERACIONAL DE 11.090 KG, DUAS VELOCIDADES, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO 27 HZ, EIXO 
TRASEIRO COM SISTEMA ANTIDERRAPAGEM, PNEUS TIPO TRAÇÃO, CAPACIDADE DO TANQUE DE DIESEL 
DE 290 LITROS, TAMBOR LISO COM DIÂMETRO 1504 MM, LARGURA DE 2140 MM, SISTEMA DE ALARME DE RÉ 
E FARÓIS DE TRABALHO, SÉRIE H221. 0082, NR.11933690, CHASSI NR WHC0H221NK0000082, ANO/MODELO 
2019.
CLÁSULA SEGUNDA: PRAZO.
As partes pactuam que a cessão do bem descrito na cláusula primeira, será por prazo determinado, compreendendo 
o período de 08/06/2020 a 11/06/2020, sendo que ao final do prazo o Cessionário deverá entregar o bem na sede 
da Cedente.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESTINAÇÃO.
I – O bem objeto desta Cessão de Uso, destina-se exclusivamente ao município Cessionário, para que no prazo 
previsto na cláusula segunda, utilize a máquina para serviços de interesse público do Cessionário.
II - A presente Cessão de Uso não pode, sob hipótese nenhuma, ter outra destinação, sob pena de revogação da 
presente cessão.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS.
I - Durante o prazo de vigência da cessão, todas as despesas referentes ao combustível, transporte, despesa com o 
servidor que irá manusear o equipamento e manutenção básica periódica (óleo, engraxamento, limpeza e etc) serão 
de responsabilidade do Cessionário.
II – As despesas com manutenção e/ou reposição de peças, revisão e consertos, quando necessários serão rateados 
pelos municípios que utilizarão o equipamento dentro do prazo previsto, de forma que será cobrado de cada município 
proporcionalmente, tendo como referência as horas/máquina realizadas por cada município.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES.
Constituem obrigações da CESSIONÁRIA:
I - Zelar pela integridade do bem a ela destinado, fiscalizando-o, protegendo-o e conservando-o em perfeito estado, 
inclusive mantendo o equipamento em local adequado, que não resulte em sua degradação antecipada, zelando 
também pela segurança e responsabilidade por eventuais avarias e danos causados a máquina e seus acessórios;
II - Devolver o bem, objeto do presente ajuste, em perfeitas condições, ressalvado o seu desgaste normal, tanto na 
hipótese de término do prazo fixado na Cláusula de Regresso, como o caso de não se dar a finalidade destinada ao 
bem;
III - Encaminhar anualmente inventário dos serviços e benfeitorias realizadas pelo equipamento, para divulgação e 
publicação pelo Cedente, em consonância com os procedimentos estabelecidos pela Área de Controle de Bens da 
CEDENTE;
IV - Permitir a CEDENTE a fiscalização do(s) bem(ns);
V - Em caso de perda, a qualquer título, ou dano(s) ao(s) bem(ns) cedido(s), ressarcir a CEDENTE pelos prejuízos 
causados, as que se derem por culpa ou dolo da Cessionária, excluindo-se os danos que decorrem de caso fortuito e 
força maior, bem como os causados por terceiros, que não sejam parceiros da Cessionária;
VI - Arcar com as despesas providas pelo uso ou quaisquer outras que venham a incidir sobre o(s) bem(ns) objeto(s) 
da presente Cessão de Uso;
VII - Não dispor, alienar, locar, ceder, ou gravar de ônus, o bem imóvel objeto da cessão, seja a título oneroso ou 
gratuito;
VIII – Responsabilizar-se pelo transporte do bem, retirado este na sede da Cedente, após o uso dentro do prazo 
previsto, devolve-lo também na sede da Cedente, inclusive caso haja danos e avarias em razão do transporte do 
equipamento, obrigando-se a reparar quando necessário;
IX – As despesas com servidor, seja efetivo ou contratado, serão de inteira responsabilidade da Cessionária, não 
tendo a Cedente responsabilidade alguma com eventuais despesas trabalhistas;
X – A cessionária é obrigada ao final da entrega do equipamento apresentar relatório das atividades realizadas, 
comprovando com fotos e quilometragem dos serviços prestados, para que a cedente registre em um banco de dados 
interno sua utilização e para uma possível prestação de contas para o Ministério da Integração Nacional;
XI – Também a cessionária é obrigada apresentar declaração após o uso do equipamento, contendo as horas/máquina 
utilizadas durante o seu período de utilização do(s) bem(s) cedido(s), para controle de despesa quando necessário, 
assim como preencher o diário de bordo todas as vezes que o equipamento for utilizado;
XII – A cessionária é obrigada a seguir criteriosamente o termo de recomendações em anexo fornecida pelo fabricante.
XIII – Fica o Consórcio isento de qualquer responsabilidade administrativa, cível e criminal decorrente do uso do bem 
cedido, cabendo exclusivamente a Cessionária a responsabilidade por eventuais danos e acidentes causados ao 
Consórcio e a terceiro, sejam eles dolosos ou culposos.
CLÁUSULA SEXTA: DIREITOS.
Constituem Direitos da Cessionária:
I - Tomar posse, usar, gozar e utilizar o bem, para que se de adequadamente os fins a que ele se destina;
II - Administrar o bem na forma que convier, utilizando-o para os devidos fins que se almeja;
III - A Cessionária praticar todos os atos legais para manter sua posse justa e de boa-fé.
CLAÚSULA SÉTIMA: RECURSOS.
A Cedente deverá realizar aditivo em contrato de rateio ou contrato de programa juntamente com a Cessionária, para 
custeamento e dotação específica para manutenção do equipamento.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA REVERSÃO.
A presente Cessão será rescindida de pleno direito, sem necessidade de comunicação prévia, acarretando a imediata 
reversão do equipamento, ao Patrimônio Público do CORIPA, nos seguintes casos:
I – se o CESSIONÁRIO der outra destinação ao equipamento cedido;
II – nos demais casos previstos em lei específica.
CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS.
Para qualquer ação judicial que se originar deste instrumento, fica eleito o foro da Comarca de Altônia - PR, 
renunciando as partes a qualquer outro, mesmo que mais privilegiado.
E assim, por estarem justes e acordes, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, junto com duas 
testemunhas.
São Jorge do Patrocínio - PR, 08 de Junho de 2020.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Marcos Alex de Oliveira
Prefeito de Icaraíma
CESSIONÁRIO
Altair Donizete de Padua
Presidente do Consórcio
CEDENTE
TESTEMUNHAS:
RG:                                              RG:
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prefeitura municipal De nOVa OlÍmpia
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF:  EDITAL  DE  TOMADA Nº001/2020.
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Tomada de Preços nº 
001/2020, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar a seguinte proponente:
EMPRESA HABILITADA
R C M PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
EMPRESA INABILITDA
VILLARES CONSTRUTORA E METALURGICA EIRELLI EPP
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.
Perobal (PR), 08 de junho de 2020.
Presidente da Comissão:
FABIO CESAR BELEZI ______________________________
Membros da Comissão:
RAQUEL S. MARQUEZONI PEREIRA ______________________________
LUIZ GUSTAVO P. ZORATI ______________________________
VICTOR RYO KIMIYAMA ______________________________

prefeitura municipal De perOBal
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2020 
EXCLUSIVO PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPRESA E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
– EPP/ME/MEI
O MUNICIPIO DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar em sua sede, sita na Avenida 
Paraná, 609, Perobal, Estado do Paraná, LICITAÇÃO na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, para 
aquisição /contratação/ prestação de serviços do abaixo discriminado:
OBJETO: contratação de empresa para fornecimento parcelado de concreto usinado, para construção de pista de 
caminhada localizada na Estrada Iris.
TIPO: Menor preço - Por item
VALOR TOTAL MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 50.721,00
DATA DA ABERTURA: Sexta-Feira, 26 de junho de 2020– HORÁRIO: 09:00
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 e o Decreto Municipal nº 022/2007.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento, deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no 
endereço mencionado, através do endereço eletrônico: www.perobal.pr.gov.br link: Licitações ou pelo fone: 44- 
36258300, de Segunda à Sexta-feira, das 8h às 11h 30min e das 13h30min às 17hs. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, 08 de junho de 2020.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
FABIO CESAR BELEZI
Pregoeiro

prefeitura municipal De iVatÉ
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 073/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: GAZIN INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para 
fornecimento de 01 (uma) lavadora de roupa, tendo em vista o resultado do Processo/Edital n°. 059/2020, Dispensa 
de Licitação nº. 025/2020.
CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO: A contratada compromete – se a fornece no Pronto atendimento 
Municipal, localizado na Avenida Paraná 991, centro, após autorização da Secretaria Municipal de Saúde.
ITEM QNT UND DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
01 01 Und Lavadora Electrolux 12kg, com 12 programa de lavagem 4 niveis de agua.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir do dia 05 de junho de 2020 e 
termino no dia 31 de dezembro de 2020, encerrando – se também com a aquisição do item.
CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, 
pelo fornecimento, o valor de R$ 1.570,00 (um mil, quinhentos e setenta reais)
Maria Helena - PR, 05 de junho de 2020.

prefeitura municipal De cruzeirO DO OeSte
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão N.º 48/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2020
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
DATA DA ABERTURA.: 25/06/2020
 HORÁRIO.:09:00 horas
LOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPIs E FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE MEIO 
AMBIENTE NO ATERRO SANITÁRIO DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA PARA ABERTURA DE 
LICITAÇÃO.
TIPO: Menor Preço
REGIME CONTRATAÇÃO: Por item
PREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO
15.816,00 Quinze Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: UNICA
PRAZO DE ENTREGA: Os produtos/serviços licitados deverão ser entregues no município, em local especificado 
pela SECRETARIA DE AGRICULTURA, conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no 
valor licitado.
Cruzeiro do Oeste,  05/06/2020
ANDRESSA RAFAELA BANDEIRA
Pregoeira

prefeitura municipal De mariluz
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020
O MUNICÍPIO DE MARILUZ torna público o certame licitatório, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, com 
prioridade de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte locais e/ou sediadas na microrregião 
geográfica de Umuarama cujo processo e julgamento serão realizados em conformidade com os preceitos da Lei 
Federal 8.666/93 e 10.520/02.
DATA DA ABERTURA: 16 de junho de 2020. HORÁRIO: 09:00 horas - OBJETO: Contratação de empresa destinada 
ao fornecimento de Materiais/Equipamentos Hospitalares e, Equipamentos de Proteção Individual (EPIS) para 
as Secretarias de Saúde e Assistência Social para o combate ao COVID-19, conforme especificado no termo de 
referência, e nos elementos instrutores do edital. O presente edital poderá ser retirado no Portal Transparência do 
Município, no Portal de Compras Governamentais (Compras Net) ou na Divisão de Compras, situada à Avenida 
Marília, nº 1920, Centro. Informações pelo fone (44) 3534-8000 com Karina.
Mariluz, 08 de junho de 2020.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

Edital n.º 06/2020 
 
O Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ – CIUENP – SAMU 
192 – NOROESTE DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em 
conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão 
Organizadora de Concursos, instituída através da Portaria nº 88/2020, resolve, TORNAR PÚBLICO a presente retificação: 
 
 

ONDE SE LÊ: 
9.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA DE TÍTULOS 
9.3.1 - Os candidatos aos cargos de Advogado, Contador, Enfermeiro Intervencionista, Farmacêutico, Médico Intervencionista e 
Médico Regulador, deverão prestar prova de títulos que avaliará sua formação profissional e continuada. Somente serão 
convocados para a prova de títulos, os candidatos classificados na prova escrita, ou seja, que obtiverem na prova escrita nota 
maior ou igual a 50,00 (cinquenta) pontos. 
9.3.2 - A prova de títulos será realizada em data estabelecida no Anexo IV - Cronograma, no mesmo local da prova escrita, em 
sala especial para este fim, em horário a ser publicado no edital de homologação das inscrições. 
 
 

LEIA-SE: 
9.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA DE TÍTULOS 
9.3.1 - Os candidatos aos cargos de Advogado, Contador, Enfermeiro Intervencionista, Farmacêutico, Médico Intervencionista e 
Médico Regulador, deverão prestar prova de títulos que avaliará sua formação profissional e continuada. Somente serão 
convocados para a prova de títulos, os candidatos classificados na prova escrita, ou seja, que obtiverem na prova escrita nota 
maior ou igual a 50,00 (cinquenta) pontos. 
9.3.2 - A prova de títulos será realizada em data estabelecida no Anexo IV - Cronograma, no mesmo local da prova escrita, em 
sala especial para este fim, em horário a ser publicado no edital de homologação das inscrições. 
9.3.2.1 – Os candidatos classificados que não puderem comparecer a prova de títulos, poderão enviar seus títulos diretamente 
a Faculdade Alfa Umuarama, pelos Correios, através de Sedex, no prazo de postagem 21/08 a 25/08/2020, para o seguinte 
endereço: Rua Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa, 3678, Umuarama, PR, CEP: 87501-200. 
 
 
ONDE SE LÊ: 
9.4.4 - A prova prática terá valerá 100,00 pontos. Os critérios da prova prática para o cargo de Técnico Auxiliar de Regulação 
Médica (TARM) serão: 
9.4.4.1 - Os candidatos serão avaliados na operação e manuseio de computadores, em digitações e formação de textos 
utilizando o software Microsoft Word e planilhas eletrônicas utilizando o software Microsoft Excel. 
 
LEIA-SE: 
9.4.4 - A prova prática terá valerá 100,00 pontos. Os critérios da prova prática para o cargo de Técnico Auxiliar de Regulação 
Médica (TARM) serão: 
9.4.4.1 - Os candidatos serão avaliados na operação e manuseio de computadores, em digitações e formatação de textos 
utilizando o software Microsoft Word e planilhas eletrônicas utilizando o software Microsoft Excel. 
9.4.4.2- O tempo para realização da prova prática nos 02 (dois) softwares será de 20 (vinte) minutos.  
9.4.4.3 - No Microsoft Word, a nota final do candidato será calculada da seguinte forma: O candidato começa a prova prática 
obtendo 50 (cinquenta) pontos, após a correção será deduzida a quantidade de pontos cometidos com os seus erros. 
9.4.4.3.1- O candidato deverá digitalizar um texto, que constará de cópia de texto impresso e deverá ser copiado na íntegra, 
conforme configurações  e características de formatações constantes na prova prática.  
9.4.4.3.2- O cabeçalho é parte integrante da prova como também o nome completo do candidato no inicio da digitação. 
9.4.4.3.3- Para cada erro cometido de digitação e espaçamento será descontado 0,5 (zero vírgula cinco pontos). 
9.4.4.3.4- Será descontado 1,0 ponto para cada erro de formatação do documento. 
9.4.4.3.5- Se o candidato deixar de digitar ou repetir uma linha, ou conjuntos de palavras, serão descontados pontos por 
caracteres faltantes.  
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9.4.4.3.6- A prova será avaliada quanto à produção e aos erros. Os erros de digitação serão observados caractere a caractere, 
comparando-se com o texto original, considerando-se erro de digitação, toda e qualquer divergência com o texto original.  
9.4.4.3.7- Tipos de erros e pontos descontados: De acordo com o texto a ser fornecido, serão observados os erros cometidos nos 
seguintes itens: Fonte, tamanho, espaçamento (entre linhas, entre parágrafos), negrito, itálico, sublinhado, margem, parágrafo; 
Espaço entre palavra omitido ou excessivo; Espaço desnecessário entre as letras; Batida fora da margem; Palavra saltada; 
Palavra acrescentada; Palavras trocadas; Palavras invertidas; Palavras sobrepostas; Letra excedente; Letras trocadas; Letras 
invertidas; Letra muito apagada; Falta de letra; Letras sobrepostas; Acento excedente; Acento trocado; Acento deslocado para a 
esquerda ou para a direita; Acentos sobrepostos; Falta de acento; Sinal excedente; Sinais trocados; Sinais invertidos; Falta de 
sinal; Sinais sobrepostos; Falta de maiúscula e uso indevido de maiúscula.  
9.4.4.4 - No Microsoft Excel, a nota final do candidato será calculada da seguinte forma: O candidato começa a prova prática 
obtendo 50 (cinquenta) pontos, após a correção será deduzida a quantidade de pontos cometidos com os seus erros. 
9.4.4.4.1- O candidato deverá elaborar uma planilha (tabela), conforme modelo apresentado no momento da prova prática, que 
deverá ser copiado na íntegra, conforme configurações e características de formatações constantes na prova prática. Deverão ser 
utilizadas fórmulas do Excel, para realização de cálculos, conforme solicitação do enunciado do exercício. 
9.4.4.4.2- O cabeçalho é parte integrante da prova como também o nome completo do candidato no inicio da digitação. 
9.4.4.4.3- Para cada erro cometido de digitação e espaçamento será descontado 0,5 (zero vírgula cinco pontos). 
9.4.4.4.4- Será descontado 1,0 ponto para cada erro de formatação ou erro de cálculo na planilha. 
9.4.4.4.5- Se o candidato deixar de digitar ou repetir uma linha, ou conjuntos de palavras, serão descontados pontos por 
caracteres faltantes.  
9.4.4.4.6- A prova será avaliada quanto à produção e aos erros. Os erros de digitação serão observados caractere a caractere, 
comparando-se com o texto original, considerando-se erro de digitação, toda e qualquer divergência com o texto original.  
9.4.4.4.7- Tipos de erros e pontos descontados: De acordo com o texto a ser fornecido, serão observados os erros cometidos nos 
seguintes itens: Fonte, tamanho, espaçamento (entre linhas, entre parágrafos), negrito, itálico, sublinhado, margem, parágrafo; 
Espaço entre palavra omitido ou excessivo; Espaço desnecessário entre as letras; Batida fora da margem; Palavra saltada; 
Palavra acrescentada; Palavras trocadas; Palavras invertidas; Palavras sobrepostas; Letra excedente; Letras trocadas; Letras 
invertidas; Letra muito apagada; Falta de letra; Letras sobrepostas; Acento excedente; Acento trocado; Acento deslocado para a 
esquerda ou para a direita; Acentos sobrepostos; Falta de acento; Sinal excedente; Sinais trocados; Sinais invertidos; Falta de 
sinal; Sinais sobrepostos; Falta de maiúscula e uso indevido de maiúscula.  
9.4.4.4.7- Os erros de cálculo serão avaliados célula por célula.   
9.4.4.5 - Caso o candidato termine a digitação antes de se esgotar o tempo proposto, deverá aguardar o término do tempo 
determinado.  
9.4.4.6 - O candidato não poderá ausentar-se do local da prova sem autorização expressa do responsável pela aplicação.  
9.4.4.7 - Qualquer reclamação do candidato sobre problemas com o equipamento, o mesmo deverá informar a banca aplicadora 
durante a prova. Caso este problema não seja resolvido, a banca deverá relatar o problema no verso da prova e assinar junto com 
o candidato, para que este problema não venha a prejudicá-lo na correção.  
9.4.4.8 - Ao término da digitação será impressa a prova do candidato, onde o mesmo assinará por extenso.  
9.4.4.9 - As dúvidas eventualmente existentes e os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial do 
Concurso, ad-referendum do Presidente do Consórcio. 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Umuarama/PR, 08 de junho de 2020. 
 
 

ALMIR DE ALMEIDA 
PRESIDENTE DO CIUENP 

 
 
 

IRANI RODRIGUES MACIEL 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso do CIUENP 

                  
 

 

ESTADO DO PARANÁ 

Processo Administrativo nº 33/2020 

Interessado: CIUENP – Consórcio Intermunicipal de Urgência e 

Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná. 

Objeto: envio para manutenção e troca de peças da bomba de infusão 

“ICATU”, marca “SAMTRONIC”, que integra as Unidades de Suporte 

Avançado do SAMU 192 – Noroeste do Paraná, a fim de possa ser dado 

regular prosseguimento as atividades do Consórcio Público, em vista da 

imprescindibilidade da presença do citado equipamento no desempenho 

dos serviços. 

Valor total estimado: R$ 1.252,62 (Hum mil, duzentos e cinquenta e dois 

reais e sessenta e dois centavos). 

Venho, nesta oportunidade, ratificar o ato por mim praticado na solicitação da 

contratação acima descrita, mediante inexigibilidade de licitação. 

Umuarama/PR, 08 de junho de 2020. 

ALMIR DE ALMEIDA 

PRESIDENTE DO CIUENP 

 

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná 
 

prefeitura municipal De SÃO JOrge DO patrOcÍniO
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE COMPRAS Nº 153/2018
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 empresa: 
COMERCIO DE ALIMENTOS DALE CRODE LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 00.242.652/0001-32, com sede à Rua 
Jose Hermínio Visconcini, nº 132, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do PR, 
Brasil, neste ato representado pelo Sr. ANTONIO MARCOS DALE CRODE, brasileiro, solteiro, portador do RG. nº 
4.976.800-1 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 749.888.599-91, residente e domiciliado à Rua José Paulino Duarte, n° 34, 
Centro, CEP - 87.555-000, no município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, resolvem firmar o 
presente Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação 
Modalidade de PREGÃO para REGISTRO DE PREÇOS nº 113/2017, homologação dia 27/11/2017, publicado no 
Jornal Umuarama Ilustrado de 09/11/2017, processo administrativo n.º 202/2017, mediante as cláusulas e condições 
a seguir estabelecidas:
Do Prazo
Fica alterado o prazo de vigência do CONTRATO Nº. 153/2018, até 27/07/2020 contados a partir do dia 27/05/2020, 
com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93, ressalvado o direito de novas prorrogações nos termos da lei.
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, 27 de maio de 2020.

prefeitura municipal De SÃO JOrge DO patrOcÍniO
ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N.º 037/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 068/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: POLPA DE FRUTAS DE 
DIVERSOS SABORES, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS PELO CMEI PE. 
ERNESTO PEREIRA, CMEI ZAIRA TILIACKI ORNELAS E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE MELO PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, inciso II DA LEI FEDERAL N° 8.666/93E DEMAIS REGRAMENTOS 
PERTINENTES.
LEI Nº. 11.947/2009 e RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº. 26/2013 e suas alterações (resolução nº. 04/2015 determina que 
no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), deve ser utilizado na compra de 
gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar.
FORNECEDOR:
ADELCIO LAZARIN, CPF: Nº 857.674.179-20 – Valor R$ 8.880,00
CARLOS A. GAIOLA, CPF nº 708.454.509-30 – Valor R$ 4.605,00
MAURO CARLOS BOSSO, CPF nº 049.804.808-02 – Valor R$ 4.009,60
LAURO SANCHES BEVILAQUA, CPF nº 370.700.539-91 – Valor R$ 6.003,00
VALDEMAR SCHICOVISK, CPF nº 024.875.748-28 - Valor R$ 5.006,00
LEANDRO A. ZACZEWSKI, CPF nº 047.403.349-09 – Valor R$ 5.000,00
SONIA CRISTINA BORGES GUEDES, CPF nº 037.374.289-48 Valor R$ 4.510,50
MARIA AP. DA CRUZ ZACZEWSKI, CPF nº 020.181.539-78 – Valor – 5.000,00
SOLICITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES
São Jorge do Patrocínio-Pr, 29 de maio de 2020.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

prefeitura municipal De tapeJara
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº  084/2020    DE  06  DE JUNHO DE  2020
DISPÕE SOBRE  LUTO OFICIAL NO MUNICIPIO DE TAPEJARA, PELO FALECIMENTO DO ILUSTRE CIDADÃO  
SR. FRANCISCO MENA FERNANDES
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, 
inc. VI da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO, o falecimento do Ilustre cidadão SR.  FRANCISCO MENA FERNANDES, um dos pioneiros do 
Município de Tapejara;
CONSIDERANDO,   que  ele  ocupou  o cargo eletivo de Vice Prefeito Municipal no período de 1973 a 1.977,
CONSIDERANDO,  os grandes serviços prestados pelo mesmo ao Município de Tapejara.
DECRETA
Art. 1º-  Fica declarado   LUTO OFICIAL  no Município de Tapejara por (3) dias consecutivos, em sinal de profundo 
pesar pelo falecimento do Sr.  Francisco Mena Fernandes.
Art. 2º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, 06 de  Junho de 2.020
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

prefeitura municipal De tapeJara
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 65/2020
Estabelece Ponto Facultativo no dia 12 de junho de 2020 (sexta-feira) no âmbito do Município de São Jorge do 
Patrocínio – Estado do Paraná.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, JOSÉ CARLOS BARALDI, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e;
CONSIDERANDO o Feriado Nacional de Corpus Christi em 11 de junho de 2020;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 023, de 14 de setembro de 1.983 que dispõe sobre feriados e dias santificados do Município;
CONSIDERANDO a necessidade de se disciplinar o funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública 
municipal nas referidas datas;
DECRETA:
Art. 1º Fica Decretado PONTO FACULTATIVO no Município de São Jorge do Patrocínio no dia 12 de junho de 2020 
(sexta-feira), em razão do Feriado Nacional de Corpus Christi em 11 de junho de 2020.
Parágrafo único: Na data constante neste artigo não haverá expediente de trabalho nos órgãos públicos municipais 
da administração direta e indireta, com exceção dos serviços essenciais que, por sua natureza não possam sofrer 
paralisação, supervisionados pelo Secretário de cada pasta.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 08 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

prefeitura municipal De SÃO JOrge DO patrOcÍniO
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 66/2020
Prorroga o prazo para pagamento da cota-única e da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU) referente ao exercício de 2020 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e; 
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 01, de 19 de dezembro de 2017;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica prorrogado para o dia 26 de junho de 2020 (sexta-feira) o prazo para o pagamento da cota-única e da 
primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) referente ao exercício de 2020.
Art. 2º Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Decreto nº 07, de 13 de fevereiro de 2020 e no 
Decreto nº 46, de 28 de abril de 2020.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 08 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

prefeitura municipal De SÃO JOrge DO patrOcÍniO
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 67/2020
Restabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução mensal de desembolso de recursos 
orçamentários do Fundo de Previdência do Município de
São Jorge do Patrocínio para o Exercício de 2020, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, no uso de suas atribuições legais e em especial nas contidas nos 
artigos 8º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal e no caput do artigo 
11 da Lei Municipal nº 2.263/2019, de 26/06/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício Financeiro de 2020).
D E C R E T A:
Art. 1º Fica restabelecida a programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício de 
2020, das Receitas e Despesas, na forma do Anexo que integra o presente Decreto.
Art. 2º As receitas previstas estão desdobradas em metas “mensais” de arrecadação, na forma do Anexo, que integra 
o presente Decreto.
Art. 3º Os efeitos deste Decreto terão vigência para o exercício de 2020, a partir do mês de maio.
Art. 4º A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso, bem como o desdobramento das receitas 
estabelecidas neste Decreto poderão sofrer reformulações na medida em que os equilíbrios entre Receitas e 
Despesas em função das suas execuções mensais ou bimestrais se façam necessários.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, aos 08 dias do 
mês de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal
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Total

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cronograma Fixação

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Desembolso Atualizada

 -  4.351.651,00

 265.504,28  264.235,52  264.235,52  264.235,52  264.235,52  264.235,52

 264.235,52  264.235,52  264.235,52  264.235,52  264.235,52  264.235,52  3.172.095,00  3.172.095,00

 90.526,29  90.093,61  90.093,61  90.093,61  188.093,61  90.093,61

 90.093,61  90.093,61  90.093,61  90.093,61  90.093,61  90.093,61  1.179.556,00  1.179.556,00

 -  68.000,00

 5.022,00  4.998,00  4.998,00  4.998,00  12.998,00  4.998,00

 4.998,00  4.998,00  4.998,00  4.998,00  4.998,00  4.998,00  68.000,00  68.000,00

 184.140,00  183.260,00  183.260,00  183.260,00  183.260,00  183.260,00

 183.260,00  183.260,00  183.260,00  183.260,00  183.260,00  183.260,00  2.200.000,00  2.200.000,00

TOTAL GERAL  545.192,57  542.587,13  542.587,13  542.587,13  648.587,13  542.587,13

 542.587,13  542.587,13  542.587,13  542.587,13  542.587,13  542.587,13  6.619.651,00  6.619.651,00

Despesas Correntes

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Despesas de Capital

INVESTIMENTOS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Fundo de Prev de Sao Jorge do Patrocinio - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Janeiro a Maio/2020

Unidade Gestora : FUNDO PREVIDENCIA M. S. JORGE PATROCINIO

DESPESAS

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada

PRONIM PL - Emissão: 08/06/2020 às 12h56min - Duração: 0h00m06seg (2)

Página: 1 de 1
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R$ 1,00

Total Previsão

1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 5º bimestre 6º bimestre Programação Atualizada

Até Bimestre Até Bimestre Até Bimestre Até Bimestre Até Bimestre Até Bimestre Financeira 2020

 826.555,60  824.575,84  824.575,84  824.575,84  824.575,84  824.575,84

 826.555,60  1.651.131,44  2.475.707,28  3.300.283,12  4.124.858,96  4.949.434,80  4.949.434,80  - 

 228.301,40  227.754,68  227.754,68  227.754,68  227.754,68  227.754,68

 228.301,40  456.056,08  683.810,76  911.565,44  1.139.320,12  1.367.074,80  1.367.074,80  - 

 228.301,40  227.754,68  227.754,68  227.754,68  227.754,68  227.754,68

 228.301,40  456.056,08  683.810,76  911.565,44  1.139.320,12  1.367.074,80  1.367.074,80  - 

 594.394,50  592.970,70  592.970,70  592.970,70  592.970,70  592.970,70

 594.394,50  1.187.365,20  1.780.335,90  2.373.306,60  2.966.277,30  3.559.248,00  3.559.248,00  - 

 594.394,50  592.970,70  592.970,70  592.970,70  592.970,70  592.970,70

 594.394,50  1.187.365,20  1.780.335,90  2.373.306,60  2.966.277,30  3.559.248,00  3.559.248,00  - 

 3.859,70  3.850,46  3.850,46  3.850,46  3.850,46  3.850,46

 3.859,70  7.710,16  11.560,62  15.411,08  19.261,54  23.112,00  23.112,00  - 

 3.859,70  3.850,46  3.850,46  3.850,46  3.850,46  3.850,46

 3.859,70  7.710,16  11.560,62  15.411,08  19.261,54  23.112,00  23.112,00  - 

 231.164,10  230.610,42  230.610,42  230.610,42  230.610,42  230.610,42

 231.164,10  461.774,52  692.384,94  922.995,36  1.153.605,78  1.384.216,20  1.384.216,20  - 

 1.057.719,70  1.055.186,26  1.055.186,26  1.055.186,26  1.055.186,26  1.055.186,26

 1.057.719,70  2.112.905,96  3.168.092,22  4.223.278,48  5.278.464,74  6.333.651,00  6.333.651,00  - 

Demais Receitas Correntes

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (C)

RECEITA TOTAL (A+C)

RECEITAS CORRENTES (A)

Contribuições

Contribuições Sociais

Receita Patrimonial

Valores Mobiliários

Outras Receitas Correntes

Fundo de Prev de Sao Jorge do Patrocinio - PR
Programação Financeira da Receita Bimestral

3º Bimestre/2020

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIA M. S. JORGE PATROCINIO

ESPECIFICAÇÃO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA BIMESTRAL - ATUALIZADA

PRONIM PL - Emissão: 08/06/2020 às 12h56min - Duração: 0h00m07seg (2)

Página: 1 de 1
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R$ 1,00

Total Previsão

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Programação Atualizada

Jul Ago Set Out Nov Dez Financeira 2020

 414.267,68  412.287,92  412.287,92  412.287,92  412.287,92  412.287,92

 412.287,92  412.287,92  412.287,92  412.287,92  412.287,92  412.287,92  4.949.434,80  - 

 114.424,06  113.877,34  113.877,34  113.877,34  113.877,34  113.877,34

 113.877,34  113.877,34  113.877,34  113.877,34  113.877,34  113.877,34  1.367.074,80  - 

 114.424,06  113.877,34  113.877,34  113.877,34  113.877,34  113.877,34

 113.877,34  113.877,34  113.877,34  113.877,34  113.877,34  113.877,34  1.367.074,80  - 

 297.909,15  296.485,35  296.485,35  296.485,35  296.485,35  296.485,35

 296.485,35  296.485,35  296.485,35  296.485,35  296.485,35  296.485,35  3.559.248,00  - 

 297.909,15  296.485,35  296.485,35  296.485,35  296.485,35  296.485,35

 296.485,35  296.485,35  296.485,35  296.485,35  296.485,35  296.485,35  3.559.248,00  - 

 1.934,47  1.925,23  1.925,23  1.925,23  1.925,23  1.925,23

 1.925,23  1.925,23  1.925,23  1.925,23  1.925,23  1.925,23  23.112,00  - 

 1.934,47  1.925,23  1.925,23  1.925,23  1.925,23  1.925,23

 1.925,23  1.925,23  1.925,23  1.925,23  1.925,23  1.925,23  23.112,00  - 

 115.858,89  115.305,21  115.305,21  115.305,21  115.305,21  115.305,21

 115.305,21  115.305,21  115.305,21  115.305,21  115.305,21  115.305,21  1.384.216,20  - 

 530.126,57  527.593,13  527.593,13  527.593,13  527.593,13  527.593,13

 527.593,13  527.593,13  527.593,13  527.593,13  527.593,13  527.593,13  6.333.651,00  - 

Demais Receitas Correntes

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (C)

RECEITA TOTAL (A+C)

RECEITAS CORRENTES (A)

Contribuições

Contribuições Sociais

Receita Patrimonial

Valores Mobiliários

Outras Receitas Correntes

Fundo de Prev de Sao Jorge do Patrocinio - PR
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prefeitura municipal De SÃO JOrge DO patrOcÍniO
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE COMPRA Nº 098/2018
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 empresa: J. 
C. QUINHONE ATACADISTA EPP, inscrita no CNPJ nº 21.278.380/0001-09, com sede à RUA NATALINA GIROTO 
SPINA, nº 2319, CENTRO - 87508-160 na cidade de Umuarama, Estado do PR, Brasil, neste ato representado 
pelo Sr. JOÃO CARLOS QUINHONE, brasileiro, solteiro, portador do RG. nº  10.027.470-1 SSP/PR, e do CPF/MF 
Nº. 074.242.339-55, residente e domiciliado à Rua Natalina Giroto Spina, 2319, Jardim União, CEP - 87.508-160, 
Umuarama, 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 
65/2017, Processo n° 131, data da homologação da licitação 05/07/17, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas:
Da Vigência
Fica alterado o prazo de vigência do CONTRATO Nº. 098/2018 até 31/12/2020 contados a partir do dia 31/12/2020, 
com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93, ressalvado o direito de novas prorrogações nos termos da lei.
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 serem dirimidas as eventuais 
desavenças no cumprimento do presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio, 01 de Junho de 2020.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE COMPRA Nº 049/2018
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 empresa: AVERALDO 
VINIZIO CARRARO, inscrita no CPF nº 525.264.459-49, e RG n.º 3.899.270-8 com sede à ESTRADA PATROCINIO 
LOTE, nº 673, CEP – 87.555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, Estado do PR, Brasil, resolvem firmar 
o presente Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação 
Modalidade de Pregão nº 21/2018, Processo n° 53, data da homologação da licitação 25/05/18, mediante as cláusulas 
e condições a seguir estabelecidas:
Do Prazo
Fica alterado o prazo de vigência do CONTRATO Nº. 049/2018, até 28/05/2021 contados a partir do dia 28/05/2020, 
com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93, ressalvado o direito de novas prorrogações nos termos da lei.
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, 28 de Maio de 2020.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE COMPRA Nº 047/2018
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 empresa: ADELCIO 
LAZARIN, inscrita no CPF nº 857.674.179-20, e RG n.º5.658.499-4 SSP/PR., com sede à ESTRADA NORONHA 
LOTE, nº 1010, CEP–87.555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, Estado do PR, Brasil, resolvem firmar 
o presente Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação 
Modalidade de Pregão nº 21/2018, Processo n° 53, data da homologação da licitação 25/05/18, mediante as cláusulas 
e condições a seguir estabelecidas:
Do Prazo
Fica alterado o prazo de vigência do CONTRATO Nº. 047/2018, até 28/05/2021 contados a partir do dia 28/05/2020, 
com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93, ressalvado o direito de novas prorrogações nos termos da lei.
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, 28 de Maio de 2020.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE COMPRA Nº 048/2018
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 empresa: ADALTO 
LAZARIN, inscrita no CPF nº 489.572.329-15, e RG n.º3.644.770-2 SSP/PR., com sede à ESTRADA NORONHA 
LOTE, nº 1010, CEP–87.555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, Estado do PR, Brasil, resolvem firmar 
o presente Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação 
Modalidade de Pregão nº 21/2018, Processo n° 53, data da homologação da licitação 25/05/18, mediante as cláusulas 
e condições a seguir estabelecidas:
Do Prazo
Fica alterado o prazo de vigência do CONTRATO Nº. 048/2018, até 28/05/2021 contados a partir do dia 28/05/2020, 
com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93, ressalvado o direito de novas prorrogações nos termos da lei.
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, 28 de Maio de 2020.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE COMPRA Nº 070/2019
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 empresa: 
ALCATEIA PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 22.884.201/0001-31, com sede à RUA 
JOSE HERMINIO VISCONCINI, nº 429, CENTRO - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCI, Estado do 
PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. ODAIR JOSÉ SCARSO, portador(a) do RG. nº 81307423 SSP/PR, e do 
CPF/MF Nº 027.676.559-17, residente e domiciliado à Rua Professora Valdete Kovaslki de Araujo, nº 758, Casa- 
Fundos, Centro, 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 14/2019, Processo n° 52, data da homologação da licitação 08/05/19, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Prazo
Fica alterado o prazo de vigência do CONTRATO Nº. 070/2019, até 31/12/2020 contados a partir do dia 10/05/2020, 
com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93, ressalvado o direito de novas prorrogações nos termos da lei.
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, 10 de Maio de 2020.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE COMPRA Nº 071/2019
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 empresa: C. A 
NANIS VILAS BOAS - SERVIÇOS TECERIZADOS, inscrita no CNPJ nº 33.486.352/0001-58, com sede à ANTONIO 
DALLAPEDRA, nº 1351, Centro - 87555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do PR, Brasil, neste ato 
representado pelo Sr., TIAGO DE ALMEIDA VILAS BOAS, portador(a) do RG. nº 97041873 SSP/PR, e do CPF/MF 
Nº 051.297.499-36, residente e domiciliado à RUA ANTONIO DALA PEDRA, N 1351, Jardim Alegre, 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 
14/2019, Processo n° 52, data da homologação da licitação 08/05/19, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas:
Do Prazo
Fica alterado o prazo de vigência do CONTRATO Nº. 071/2019, até 31/12/2020 contados a partir do dia 10/05/2020, 
com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93, ressalvado o direito de novas prorrogações nos termos da lei.
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, 10 de Maio de 2020.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE COMPRA Nº 072/2019
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 empresa: 
DYONATHAN FERREIRA DA SILVA ME, inscrita no CNPJ nº 29.513.804/0001-76, com sede à RUA FABIANO DA 
SILVA TAVARES, nº 488, Centro - 87555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do PR, Brasil, neste ato 
representado pelo Sr.,DYONATHAN FERREIRA DA SILVA, portador(a) do RG. nº12.529.557-6 SSP/PR e do CPF/MF 
Nº088.610.539-00, residente e domiciliado à Rua Fabiano da Silva Tavares – 488 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 14/2019, Processo n° 
52, data da homologação da licitação 08/05/19, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Prazo
Fica alterado o prazo de vigência do CONTRATO Nº. 072/2019, até 31/12/2020 contados a partir do dia 10/05/2020, 
com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93, ressalvado o direito de novas prorrogações nos termos da lei.
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, 10 de Maio de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 079/2020
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 aempresa: 
LEANDRO FERREIRA ARRIAS-ME, inscrita no CNPJ nº 08.832.904/0001-95, com sede à RUA JOSE DA ROCHA, 
nº , JD ALTO DA BOA VISTA - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCÍ, Estado do PR, Brasil, neste ato 
representado pelo Sr., , , portador(a) do RG. nº  94832217 SSP/, e do CPF/MF Nº, residente e domiciliado à , 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 Dispensa por Limite nº 38/2020, Processo n° 
69, data da homologação da licitação 05/06/20, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLAUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
Constitui como objeto do presente a contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
METALÚRGICA PARA EXECUÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL EM TELHA DE ZINCO DO BARRACÃO DO PÁTIO 
RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR.
Fundamentação Legal
O presente Contrato é de natureza civil, não cabendo outra forma de interpretação, firmado com o amparo da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e fundamentado na Licitação modalidade de Dispensa por Limite nº 38/2020.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 90 (noventa) dias tendo início em 08/06/2020 e término previsto para 05/09/2020, 
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$-16.000,00-(dezesseis mil reais), efetuados em até 
30 (trinta) dias do mês subseqüente 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.
São Jorge do Patrocínio-PR, 08 de junho de 2020.

prefeitura municipal De maria helena
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO N° 047/2020
Dispõe sobre adoção de outras medidas a serem tomadas para o enfrentamento da epidemia de infecção humana 
pelo Novo Coronavírus (COVID19) no Município de Maria Helena – PR, referente a flexibilização da realização de 
cultos, missas, reuniões e demais encontros religiosos em Igrejas e Templos, além da retomada as atividades não 
essenciais, observando os cuidados para evitar a transmissão do Coronavírus (COVID-19).
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo 
Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia 
do COVID-19;
CONSIDERANDO a Lei Federal n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável 
pelo surto de 2019, alterada pela Medida Provisória nº. 926, de 21 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº. 10.282, de 20 de março de 2020, e o Decreto Federal nº. 10.288, de 22 de 
março de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM n° 188 de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o artigo 30, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o artigo 15, incisos XX e XXI, da Lei Federal n. 8.080, de 19 de setembro de 1990;
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das 
medidas urgentes e necessárias à prevenção da doença e diminuição dos riscos e danos à saúde pública;
DECRETA:
Art. 1º Fica mantida a prática do distanciamento social, como forma de evitar a contaminação e transmissão 
comunitária da COVID-19, proporcionar e manter o achatamento da curva de proliferação do vírus no Município de 
Maria Helena.
Art. 2º Autoriza-se e faculta-se a partir do dia 09 de junho de 2020 a todas as Igrejas, Templos e outras Instituições 
Religiosas a realizar cultos, missas, reuniões e demais encontros religiosos, 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 Que sejam prudentes e responsáveis as Igrejas, Templos e outras Instituições Religiosas, servindo de base para 
ações sociais, escolhendo sempre a vida em primeiro lugar, possuindo bom senso de respeitar as recomendações do 
OMS (Organização Mundial de Saúde) e do Ministério da Saúde.
Art. 3º As Igrejas, Templos e outras Instituições religiosas poderão realizar cultos, missas, reuniões e demais encontros 
religiosos, desde que em suas igrejas e templos funcionem com 50% (cinquenta por cento) 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% (setenta por cento) 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% (setenta por cento) para uso dos presentes no interior do ambiente;
d) uso obrigatório de máscaras nas celebrações nos termos do Decreto nº 032/2020 de 22 de abril de 2020;
e) manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos e higienizados;
f) manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel toalha em recipientes próprios 
e lixeiras acionadas por pedal;
g) evitar contatos corporais entre os participantes, como abraço, beijo, aperto de mão;
h) organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas nas igrejas/templos, de forma a evitar o contato físico entre elas, 
adotando sinalização para porta de entrada e saída;
i) deverá ser evitada a participação de pessoas do grupo de risco do Coronavírus (maiores de 60 anos, crianças, 
portadores de comorbidades e/ou gestantes);
j) caso haja identificação de alguma pessoa com sintomas de Coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/
ou febre, orientar para que procure atendimento médico imediatamente, evitando a participação na celebração da 
missa/culto.
k) para a coleta de oferta, disponibilizar recipiente fixo, para ser utilizado de forma a se evitar o manuseio coletivo de 
urna ou dinheiro.
Art. 4º O descumprimento às determinações deste Decreto e dos demais Decretos já expedidos, bem como às normas 
estabelecidas para o combate ao Coronavírus 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 de 
aplicação de multas, tudo nos termos dos Decretos já expedidos e em vigor.
Art. 5º Ficam permitidas as feiras nos espaços públicos, tais como a do Produtor, estando autorizada a comercialização 
dos produtos por sistema de entrega em domicílio desde que tomadas às medidas adequadas para a prevenção ao 
contágio e transmissão do COVID-19;
Art. 6º O comércio local, poderá atender no horário das 07h00min ás 19h00min de segunda a sábado, e nos domingos, 
dás 08h00min ás 12h00min.
§1º os Postos de combustível, poderão funcionar em seu horário habitual.
§2º os bares, “botecos”, lanchonetes, carrinhos de lanche, sorveterias, conveniências e qualquer outro estabelecimento 
que forneça gênero alimentício pronto para a ingestão ou bebida, poderão atender ao público no horário das 07h00min 
ás 22h00min.
Art. 7º Os restaurantes, bares, padarias, “botecos”, lanchonetes, carrinhos de lanche, sorveterias, conveniências e 
qualquer outro estabelecimento que forneça gênero alimentício pronto para a ingestão ou bebida, poderá comercializar 
os seus produtos mantende distância mínima de 2m² (dois metros quadrados) de uma mesa a outra, conscientizando 
os seus clientes sobre cuidados de higiene no local, além da disponibilização de álcool em gel na entrada e de 
funcionário para servir os alimentos aos clientes, além do uso obrigatório das máscaras.
§1º O manuseio ou preparo dos alimentos e bebidas a serem comercializados sem embalagem vedada deve ser 
obrigatoriamente precedida da higienização das mãos do funcionário que o fará e que deverá necessariamente utilizar 
máscara.
§2º Os estabelecimentos mencionados no caput ainda deverão observar, no desempenho de suas atividades, as 
restrições impostas ao comércio em geral.
Art. 8º Não será permitida a aglomeração de pessoas em razão do desenvolvimento das atividades do setor privado no 
Município de Maria Helena, cabendo ao seu proprietário ou responsável adotar medidas para a dispersão das pessoas 
no interior ou nas imediações do respectivo estabelecimento.
Art. 9º Fica permitida a abertura das academias, no horário entre as 06h00min ás 22h00min, seguindo as orientações 
de distanciamento mínimo e orientações para prevenção e combate ao COVID-19.
Art. 10 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os artigos 3º, 6º, 7º e 9º do Decreto 
nº. 026 de 04 de abril de 2020.
Maria Helena – PR, 08 de junho de 2020.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PÉROLA 
Estado do Paraná 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
O Município de Pérola, Estado do Paraná, através do Serviço de Fiscalização, nos termos do artigo 115 da Lei Complementar n° 15/2011 (Código de Posturas 
Municipais), notifica os proprietários abaixo relacionados, para proceder a limpeza de seus lotes, prazo máximo de 10 dias a contar da data da presente 
notificação. 
Decorrido o prazo acima concedido, e não sendo atendida a notificação, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 115, §3° inciso II da lei acima 
informada, e os serviços serão executados pelo Município de Pérola.  
Sendo executado o serviço pelo Município, será cobrada a importância de R$ 891,10 (Oitocentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos), pela limpeza de cada 
lote.  
Outrossim, solicita-se a periódica manutenção da limpeza do referindo lote. OBS: Manter o terreno limpo, evita objetos que acumulam água, eliminando o 
criadouro do mosquito transmissor da DENGUE, ZIKA VIRUS e FEBRE CHIKUNGUNYA. Se por ventura no recebimento desta notificação a limpeza já tenha sido 
efetuada, queira por gentileza desconsiderá-la.  
 
Pérola, em 08 de junho de 2020. 
 
 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
RUA APARECIDA TRESSOLDI, 1273 
BAIRRO: JARDIM JULIA BORGES 
INSC: 418150 

FELIPE ANTONIO MENDES 
AV. CAFÉ FILHO, 860 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 6300-0 

MARCOS ANDRIOLI DA SILVA 
RUA FERNÃO DIAS, 701 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 62300 

JOSEFA MARIA SALES 
RUA JOSÉ DE ALENCAR, 178 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 127000 

CLENIO GEBARA BASILIO JUNIOR 
RUA TRAVESSA IMPERADOR, 215 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 20700 

JOÃO APARECIDO BERGO 
RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 328 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 210700 

ESPOLIO DE BENEDITO CASTRUCHI 
RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 288 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 210300 

ONOFRE CAETANO DE AMARINHO 
RUA RAPOSO TAVARES, 71 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 273530 

ESPOLIO DE MARIO JOVINO MARIANO 
RUA RAPOSO TAVARES, 1417 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 292200 

NILSON ANTONIO LARENTES E OUTRA 
RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 946 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 281000 

ANTONIO HERCULANO DA SILVA 
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 1756 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 304400 

MARIA JULIA DE JESUS 
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 1645/1665 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 299900/300000 

 
 

prefeitura municipal De tapeJara
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 205/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE  EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TONNES, CARTUCHOS E 
EMPRESA ESPECIALIDADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA 
AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE TAPEJARA - PARANÁ.
MODALIDADE: Carta Convite nº 011/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: GIACOMETTI & GIACOMETTI LTDA - ME.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses
VALOR: 27.880,00 (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 08 de junho de 2020
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 207/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE  EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TONNES, CARTUCHOS E 
EMPRESA ESPECIALIDADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA 
AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE TAPEJARA - PARANÁ.
MODALIDADE: Carta Convite nº 011/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: J. R. REZENDE & GARCIA LTDA.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses
VALOR: 57.678,00 (cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 08 de junho de 2020
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 206/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE  EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TONNES, CARTUCHOS E 
EMPRESA ESPECIALIDADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA 
AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE TAPEJARA - PARANÁ.
MODALIDADE: Carta Convite nº 011/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: LUIZ GUSTAVO ALMEIDA FERMINO 104.655.589-84.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses
VALOR: 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 08 de junho de 2020
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 208/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE   TESTES RÁPIDOS PARA SEREM REALIZADOS EM 
PACIENTES SINTOMÁTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS QUE NECESSITAM DA 
TESTAGEM PARA SEGURANÇA NO TRABALHO E ACOMPANHAMENTO SEGURO DOS 
MESMOS, EM CARATER DE URGÊNCIA, POIS O MUNICÍPIO DE TAPEJARA – PARANÁ, 
JÁ DIAGNOSTICOU CASOS POSITIVOS E NECESSITA FAZER A TESTAGEM NOS 
SERVIDORES DE CONTATO DIARIAMENTE, CONFORME A LEI FEDERAL N°13.979/2020 
E O DECRETO MUNICIPAL N° 027/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020..
MODALIDADE: Dispensa nº 031/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias
VALOR: 26.000,00 (vinte e seis mil reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 08 de junho de 2020
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike
ERRATA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto 
do procedimento licitatório Tomada de Preços Nº 004/2020, em favor da empresa abaixo 
descrita, conforme ata lavrada em 27 de maio de 2020.
Fornecedor: JOABE IMOBILIARIA LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 16.480.081/0001-04
Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total
1 OBRA DE CONSTRUÇÕES DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS DO TIPO 
‘B’ SERA EXECUTADA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE TAPEJARA PARANA , 
CONFORME PROJETOS TECNICOS , PLANILHA DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA 
FISICO FINANCEIRO E MEMORIAL DISCRITIVO.
1,00 R$ 137.696,29 R$ 137.696,29
Valor Total Homologado -   R$ 137.696,29  (cento e trinta e sete mil, seiscentos e noventa e 
seis reais e vinte e nove centavos)
Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos 
Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 05 de junho de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

ERRATA
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 028/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2020
O Prefeito Municipal de Tapejara, Estado da Paraná, no uso das atribuições que lhe são
Conferidas pela Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO que de acordo com o Art. 24, 
inciso X, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas atualizações posteriores, Art. 41 da Lei Municipal 
nº 1196/2007 de 14/12/2007, e Lei Municipal nº 1.939/2017, autoriza à DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, e com base no Parecer Jurídico deste município, resolve RATIFICAR os termos 
de justificativa de DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 028/2020, com o fornecedor MARCELO 
JOSE DOS REIS, CNPJ: 27.946.825/0001-50 no Valor – R$ - 29.780,56 (vinte cinco mil e 
setecentos e oitenta reais e cinqüenta e seis centavos), para, Aquisição para Execução de 
Galerias Pluviais para reforço de rede na Praça Jurandir dos Santos e Avenida 7 de Setembro, 
no Município de Tapejara – Paraná.
O valor da contratação é de R$ -29.780,56 (vinte cinco mil e setecentos e oitenta reais e 
cinqüenta e seis centavos).
Tapejara, 08 de junho de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Município de Tapejara

prefeitura municipal De tapira
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº. 1767/2020
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, CONSIDERANDO que a data posterior ao feriado nacional de CORPUS CHRISTI é condizente e 
propício a paralisação dos serviços não essenciais passiveis de economia, 
R E S O L V E:
Art. 1º Decretar Ponto Facultativo no Município de Tapira, no dia 12 (doze) de junho de 2020, (sexta feira), data 
posterior ao feriado nacional de corpus christi, devendo permanecer fechado o prédio da Prefeitura e demais 
repartições públicas administradas pelo município.
Art. 2º Os serviços essenciais de saúde administrados pelo Município, deverão manter atividades de plantão e socorro 
médicos de urgência e emergência de atendimento a comunidade.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação oficial.   
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2020.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

prefeitura municipal De icaraima
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO N.º 5.477/2020
DATA: 08/06/2020
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo Licitatório.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa  RCM INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA, o resultado da 
Concorrência Pública n° 002/2020.
Art. 2º) Fica Homologado em favor da empresa  RCM INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA, o resultado da 
Concorrência Pública n° 002/2020 que tem como objeto a contratação de empresa para execução de 30.452,68 m² de 
pavimentação de vias urbanas em TST incluindo os serviços preliminares, terraplanagem, base, revestimento, meio fio 
e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de transito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação 
visual, tudo de acordo com o Projeto nº52 SAM.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 08 dias do mês de Junho de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito 

 
 

EDITAL DE RESULTADO DAS ELEIÇÕES SINDICAIS 2020 
Pelo presente Edital a Comissão Eleitoral eleita em Assembleia Geral dos associados do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Empresas de Produção, Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica de Fontes Hídricas, 
Térmicas e Alternativas e Gás Natural nas Empresas Públicas e Privadas de Maringá e Região Noroeste do Paraná-STEEM, 
no exercício das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social e a legislação vigente, torna público que no dia 05 de junho 
de 2020, foi eleita com 266 (duzentos e sessenta e seis) votos, que corresponde a 95,68% (noventa e cinco vírgula sessenta e 
oito por cento) dos 278 (duzentos e setenta e oito) votos válidos, para renovação do Sistema Diretivo e Conselho Fiscal do 
Sindicato, Gestão 2020-2024, a Chapa intitulada “RESISTIR E AVANÇAR NOS DIREITOS E NA DEMOCRACIA,” 
com a seguinte composição: Diretoria Executiva: Membros Titulares: Diretor Presidente - Claudeir Fernandes; Secretário 
Geral – Admilson Antônio Alberti; Secretário de Finanças - Jonas Braz; Secretário de Assuntos Jurídicos – Dalnei João 
Mafra; Secretário de Comunicação - Lindslei Cantarelli; Secretário de Formação e Estudos Sócios Econômicos – Fernando 
Shigueo Taramatsu; Secretário de Saúde e Segurança no Trabalho – Clébis Bruno; Secretária da Mulher, Etnia e Diversidade 
– Letícia Cristina Alves; Secretário dos Aposentados e Pensionistas – José Carlos Fagundes. Membros Suplentes: Adálio 
Sebastião de Araújo; Benedito Paulo de Melo; Claudio Rodrigues de Souza; Edimar de Souza Fanti; Érica Montarini 
Gaspani; José Ailton Rafael; José Carlos de Melo; Oldemir Rodrigues de Souza. Conselho Fiscal – Membros Titulares: 
Jaime de Campos; Osmar Alves cavalheiro; Geraldo da Rocha de Souza. Membros Suplentes: Rederval José Teixeira; 
Jackson Antônio dos Santos; Nivaldo Miranda. Diretoria Regional – Diretores Regionais de Maringá – Membro Titular: 
Carlos Henrique de Souza Silva; Romildo Ussueli. Membro Suplente: Carlos Alberto Ferreira; Carlos Henrique de Carvalho. 
Diretores Regionais de Umuarama – Membro Titular: Paulo Roberto Massias; Agenor José Gomes. Membro Suplente: 
Marcos Antônio Gimenes Pires; João Ricardo Siqueira. Diretores Regionais de Paranavaí – Membro Titular: Edilson Ortiz; 
César Alexandre dos Santos. Membro Suplente: Ricardo Dabroi Marques; Reginaldo Silva. Diretores Regionais de Campo – 
Membro Titular: André Corghi; Adilson Senhorinho; Juliano Maia Ferreira; Sandro Aparecido Caramanico. Membro 
Suplente: Eugênio Gadotti; Rogério Nogueira; Janderson Paulo Bonfim; Aldri Carvalho Lobato. Diretores Regionais de 
Cianorte – Membro Titular: Márcio Ramos da Cruz; José Laércio Ghirardi Fusco. Membro Suplente: Altiere Elder dos 
Santos. Delegados Sindicais Regionais – Delegados Sindicais de Maringá: Edson Pagangrizo Spagnol; Sérgio Alexandre dos 
Santos. Delegados Sindicais de Umuarama: Arlindo Caldeira da Silva Junior; Davi Pereira da Silva; Jéssica Lays Corrêa; 
Noel Moreira da Silva. Delegados Sindicais de Paranavaí: Ailton Lourenço; Charles Carraschi; Sérgio Bento Lolli. 
Delegados Sindicais de Campo Mourão: Claudinei Gimenes Hernandes; Iria Dsiedzic Nogara; Jaime Fernandes de Souza 
Junior; Leonardo Smith Wanderbrooch. Delegados Sindicais de Cianorte: Aguinaldo José Romeiro; Rubens Divino dos 
Santos. Representantes dos Aposentados: Sebastião José de Souza e Ubirajara Lemos da Silva. De acordo com o art. 109 do 
Estatuto da entidade, fica aberto o prazo de 3(três) dias, para interposição de recursos, quanto ao resultado do pleito. 
Maringá, 08 de junho de 2020. 

 
   

SEBASTIÃO DA SILVA 
COMISSÃO ELEITORAL -  PRESIDENTE 

prefeitura municipal De XamBrê
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 032/2020
Dispõe sobre o Recesso do dia 12/06/2020, nos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Xambrê. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando O feriado nacional de Corpus Christi no dia 11/06/2020;
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido Recesso nos Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Xambrê, 
no dia 12/06/2020;
Art. 2º O contido no art. 1º NÃO se aplica aos serviços considerados essências, tais como: Serviços de Urgência e 
Emergência (Saúde), Limpeza Pública e demais serviços essenciais e inadiáveis ao bom andamento de cada órgão 
ou entidade da Administração Pública Municipal, os quais trabalharão em horário normal.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Xambrê, 08 de junho de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal

prefeitura municipal De XamBrê
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº.009/2020-PMX
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL– ME/EPP/MEI
O MUNICIPIO DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar 
em sua sede, sita na Avenida Roque Gonzales, 480, LICITAÇÃO na modalidade 
de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, para aquisição /contratação/ prestação de 
serviços do abaixo discriminado:
OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática 
e eletroeletrônicos a serem utilizados na Secretaria de Saúde do Município de 
Xambrê, Estado do Paraná, através da Resolução SESA nº276/2017, Programa de 
Qualificação da Atenção Primária - APSUS, modalidade Fundo a Fundo, conforme 
especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM
DATA DA ABERTURA: 29/06/2020 – HORÁRIO: 09:00 HORAS
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:: Lei Federal nº10520/02, Lei Federal nº 8666/93, Lei 
Estadual nº15.608/2007, Lei Complementar Federal nº123/2006 e o Decreto 
Municipal nº 005/2006
INFORMAÇÕES: O inteiro teor deste Edital e suas alterações poderão ser obtidos 
gratuitamente no endereço eletrônico http://www.xambre.pr.gov.br/, ou poderá ser 
solicitado na divisão de licitação e contratos da Prefeitura Municipal de Xambrê, de 
Segunda à Sexta-feira, das 8h às 11h 30min e das 13h30min às 17hs. Informações 
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro 
e Equipe de Apoio no endereço mencionado ou pelo fone: 44- 36321306, de 
Segunda à Sexta-feira, das 8h às 11h 30min e das 13h30min às 17hs
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, PR, 05 de junho de 2020
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO                                              EDEVALDO DELAI
Prefeito Municipal                                                                          Pregoeiro

prefeitura municipal De tapira
ESTADO DO PARANÁ
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 39/2020
Processo nº. 69/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA
CONTRATADO: WAGNER ADRIAN FERNANDES EXTINTORES
CNPJ 14.472.107/0001-47
VALOR: R$ 4.780,00 (QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE 
EXTINTORES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA
BASE LEGAL: ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
Tapira, em 08 de Junho de 2020
Claudio Sidiney de Lima
Prefeito Municipal

cÂmara municipal De umuarama
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO LEGISLATIVO Nº 16/2020
Denomina via pública no Município de Umuarama, Estado do Paraná.
A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, 
PRESIDENTE, PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1°. Fica denominada de Rua Leandro Marques Sanches a atual Rua Projetada 
“A”, localizada no Parque Firenze, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama, 02 de junho de 2020.
Noel Aparecido Bernardino “Noel do Pão”
Presidente
Mateus Barreto de Oliveira
1º Secretário

DE XAMBRÊ
ESTADO DO PARANA 
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PREFEITURA  MUNICIPAL

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

PORTARIA Nº 097/2020 

Súmula: Retifica ato que concedeu aposentadoria a Servidor Municipal. 

O Prefeito WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO, do Município de 
Xambrê, do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando 
o contido na Instrução nº 3691/2019, da Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão – CAGE
EXARADO NO Processo nº 179274/18, que pontuou ser necessário a adequação da tabela de média e da 
Portaria nº 027/2018, quanto ao valor do provento e sua proporcionalidade, no processo de aposentadoria 
do servidor (a) CLEUZA STELL DE AZEVEDO. 

RESOLVE RETIFICAR: - 

Art. 1º Fica retificado o ato administrativo mediante o qual foi concedido a 
Srª. CLEUZA STELL DE AZEVEDO, brasileiro (a) servidor (a) público municipal de Xambrê, portador (a) 
do RG sob nº 5.905.265-9 e inscrito (a) no CPF sob nº 587.889.309-63, ocupante do cargo efetivo de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. Aposentadoria Voluntaria por Idade, com proventos (mensais e 
proporcionais), sem paridade, com fundamento no art. 40, § 1, III, B da C.F voluntaria por idade, nos 
termos da lei municipal 1.271/192 e da lei municipal 1.538/2002, a partir de 05 de março de 2018.  

Art. 2º Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o 
valor de R$ 441,44 (quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) constante na 
planilha de cálculo de proventos. 

Art. 3º Para efeito de recebimento por força do + 3, do artigo 39 c.c. artigo 
7º, inciso VII da C.F, deverá ser pago o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente no valor de 
1045,00 (um mil e quarenta e cinco reais). 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Registre-se. Anote-se. Publique-se. 

Prefeitura Municipal de Xambrê, 03 de junho de 2020 

  WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO 
 -Prefeito Municipal-        
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prefeitura municipal De umuarama
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 064/2020 - PMU
ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA,  ITENS EXCLUSIVOS E COM COTA 
RESERVADA PARA
MEI, ME E EPP
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento 
a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se 
aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA ELETRONICA, para 
o seguinte.
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de 
informática, eletrônicos, eletrodomésticos e móveis para escritório, para atender as 
necessidades da Secretaria de Assistência Social e seus programas: Centro Pop, 
CREAS, CRAS, Família Acolhedora, Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para Idoso e Adolescente, Ações Estratégicas do PETI, Conselho Tutelar, 
CRAM, Cadastro Único – Bolsa Família e Secretaria Executiva dos Conselhos, 
deste Município.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 02/07/2020.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:30 às 09:30 horas do dia 
02/07/2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 02/07/2020.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 259.676,50 (Duzentos e cinquenta e nove mil e 
seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e o Decreto Municipal nº 
063/2006 e as Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 e  Lei Municipal nº. 
4.201/17 e Decreto Federal 10.024/2019.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.
umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos 
da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante 
preenchimento da solicitação de edital.
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE 
LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – 
PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.
UMUARAMA/PR, 03 de Junho de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração

prefeitura municipal De umuarama
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 065/2020 – PMU
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento 
a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se 
aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA ELETRONICA, para 
o seguinte.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de aparelhos 
de ar condicionado e cortina de ar, que serão utilizados nas novas instalações da 
Diretoria de Transito – Umutrans, deste Município.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 03/07/2020.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:30 às 09:30 horas do dia 
03/07/2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 03/07/2020.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 38.025,00 (Trinta e oito mil e vinte e cinco reais)
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e o Decreto Municipal nº 
063/2006 e as Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 e  Lei Municipal nº. 
4.201/17 e Decreto Federal 10.024/2019.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.
umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos 
da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante 
preenchimento da solicitação de edital.
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE 
LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – 
PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.
UMUARAMA/PR, 03 de Junho de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração

prefeitura municipal De umuarama
ESTADO  DO  PARANÁ
Secretaria de Administração
Divisão de Licitações e Contratos
AVISO DE SUSPENSÃO DA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N º. 016/2020- PMU
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, a suspensão da 
sessão pública de abertura e recebimento dos envelopes contendo as propostas 
financeiras e os documentos de habilitação do Edital de Tomada de Preços  n°. 
016/2020 - PMU, objetivando a contratação de empresa, sob regime de empreitada 
global, para execução de reforma e ampliação da Escola Municipal Evangélica 
com área de 1.094,83m2, , município de Umuarama – PR., com recursos do 
Contrato de Repasse nº 865950/2018/Ministério das Cidades/Caixa e Contrato de 
Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA Apoio Financeiro para 
Despesa de Capital nº 0526.604-48, em virtude da necessidade de correção na 
Planilha Orçamentaria, ficou determinada a suspensão da sessão de abertura de 
proposta de preços, que seria realizada no dia 09 de junho de 2020, às 09:00 horas, 
até a decisão final dos expedientes protocolados.
Umuarama, 08 de junho de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração

prefeitura municipal De umuarama
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ofício nº 074/2020 - SAD, solicita ratificação do ato por mim praticado, na autorização 
concedida à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para a contratação  da empresa 
SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, para o fornecimento 
de máscaras de proteção tipo PFF2 N95 atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Umuarama, mediante a dispensa de licitação, de acordo com 
o artigo 4°, da Lei nº 13.979/2020.
DESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no          
procedimento nº 019/2020, anexo. Em 08 de junho de 2020.
Assina: Cecília Cividini Monteiro da Silva – Secretária
Municipal de Saúde.
RATIFICO EM 08/06/2020
CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

prefeitura municipal De umuarama
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1.446/2020
Demitir ANA PAULA COSTA RODRIGUES BUTARELLO, por extinção normal do 
contrato de trabalho por prazo determinado.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais;
R E S O L V E :
Art. 1º. Demitir ANA PAULA COSTA RODRIGUES BUTARELLO, portadora da 
Cédula de Identidade RG nº 9.472.954-8 SESP/PR, inscrita no CPF nº 066.755.259-
64, admitida em 04 de Junho de 2018, ocupante do emprego público de Professor-
20hs, Regime CLT - Processo Seletivo Simplificado - Edital Nº 011/2017, lotada na 
Secretaria Municipal De Educação, a contar de 05 de Junho de 2020, revogando o 
Extrato de Contrato de Trabalho nº 28/2019.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 4 de junho de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

prefeitura municipal De umuarama
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1.448/2020
Transferir o servidor JOSE LUIZ DE AZEVEDO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais;
R E S O L V E :
Art. 1º. Transferir o servidor JOSE LUIZ DE AZEVEDO, matrícula 875051, portador 
da Cédula de Identidade RG. n.º 3.747.546-7-SSP-PR e inscrito no CPF n.º 
507.561.419-15, admitido em 01 de setembro de 2005, para exercer a função de 
emprego público de Servente Geral, pelo regime CLT, lotado na Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente, para prestar serviço na Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, com ônus para a mesma, a contar de 01 de junho de 2020.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 5 de junho de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.449/2020
Conceder licença Maternidade à servidora FLÁVIA STAUT.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais;
R E S O L V E :
Art. 1º. Conceder à servidora FLÁVIA STAUT, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº 9.481.861-3-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 053.548.999-40, nomeada em 14 
de julho de 2014, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo 
regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença Maternidade 
no período de  02 de junho de 2020 a 29 de setembro de 2020, sem prejuízo de seu 
vencimento.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 5 de junho de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.450/2020
Constitui Comissão Especial.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais;
CONSIDERANDO o Memorando n° 078/2019 DRH, datado de 12.03.2019;
R E S O L V E :
Art. 1º. Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para apurar a conduta do 
servidor Marcos Vinicius de Souza Pedro nomeado para ocupar o cargo de carreira 
de Gari Coletor, com nomeação em 12.12.2014, pelo regime Estatutário e lotado 
na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com relação ao fato ocorrido em 
19.05.2020 – C.I. nº 247/2020, e aplicar eventual penalidade com fundamento 
nos artigos 128, 129, 143 e 157 e seguintes da Lei Complementar n.º 018/1992 – 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Umuarama.
Art. 2º. Constituir Comissão Especial, composta pelos seguintes servidores:
a) Presidente: MARCOS ANDRÉ HERRERA PILASTRE, ocupante do cargo de 
carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, portador da Cédula 
de Identidade RG n.º 8.141.225-1 SSP/PR, e CPF n.º 029.626.789-98, lotado na 
Secretaria Municipal de Administração;
b) Membro: VANESSA BAZZO, ocupante do cargo de carreira de Assistente 
Administrativo, pelo regime Estatutário, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 
7.414.555-8 – SSP/PR e CPF n.º 030.603.439-50, lotada na Secretaria Municipal 
de Administração;
c) Membro: GILBERTO TOESCA DE AQUINO, ocupante do cargo de carreira de 
Fiscal de Tributos, pelo regime Estatutário, portador da Cédula de Identidade RG 
n.º 13.927.414 SSP/PR, e CPF n.º 017.783.528-12, lotado na Secretaria Municipal 
de Fazenda;
Suplente: FABIO JOSÉ VEIGA, ocupante do cargo de carreira de Assistente 
Administrativo, pelo regime Estatutário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 
10.358.294-6 SSP/PR, e CPF n.º 080.164.269-80, lotado na Secretaria Municipal 
de Fazenda.
Comissão de Apoio:
a) ROBERTO DIAS ZOCCAL, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 
9.357.595-7 – SSP/PR e inscrito no CPF n.º 058.287.629-07, OAB/PR 53.723, 
Assessor Jurídico II, lotado na Secretaria Municipal da Procuradoria de Assuntos 
Jurídicos.
Art. 3º. Estabelecer o prazo de 130 (cento e trinta) dias para a conclusão dos 
trabalhos e apresentação de relatório, podendo ser prorrogado por igual período.
Art. 4º. Considerar de relevância os serviços prestados pelos membros da Comissão 
ora constituída, porém, sem ônus ao Município.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 8 de junho de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

prefeitura municipal De umuarama
ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de compra nº. 090/2020
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI
Objeto:  Contratação de empresa para o fornecimento parcelado  de  gêneros 
alimentícios (chá), para atender as necessidades das diversas secretarias da 
Prefeitura, Fundação Cultural de Umuarama e Fundo Municipal de Saúde, deste 
Município
Valor: R$ 2.679,00 (dois mil e seiscentos e setenta e nove reais).
Vigência: 21/05/2020 a 21/05/2021.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão 
Presencial n° 031/2020 - PMU, homologado pela Portaria n° 1.220/2020, em 11 de 
maio de 2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 12 de maio de 2020, 
edição nº. 11.851, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada 
pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.
Umuarama, 08 de junho de 2020.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

prefeitura municipal De umuarama
ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 020 ao Convênio N° 003/2017
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA
Cláusula Primeira: Fica aditado ao presente convênio, o valor de R$ 428.078,93 
(quatrocentos e vinte e oito mil e setenta e oito reais e noventa e três centavos), 
parcela única, referente a Portaria n° 1.393 de 21 de maio de 2020, perfazendo o 
valor deste aditivo.
Cláusula Segunda: 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: 241 - F: 1019
Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data:05/06/2020.
Umuarama, 08 de junho de 2020
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

prefeitura municipal De cruzeirO DO OeSte
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL Nº 37/2020
Resultado da Homologação do Resultado Final
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2020 – Edital nº 025/2020
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, Prefeita do Município de Cruzeiro do Oeste – Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/20 – EDITAL Nº 025/2020, TORNA 
PÚBLICO o resultado da homologação do resultado final para os cargos:
Cargo: Auxiliar em Saúde Bucal
INSCRIÇÃO CLASSIFICACAO CANDIDATO CPF
01 1º Layla Carolina Arbigaus Souza 051.329.389-22
Cargo: Médico Clínico
INSCRIÇÃO CLASSIFICACAO CANDIDATO CPF
01 1º Nazaré Maria Dantas Eloy 301.274.912-87
03 2º Murilo Juliano Soutier Aguera 052.760.179-99
Cargo: Farmacêutico
INSCRIÇÃO CLASSIFICACAO CANDIDATO CPF
03 1º Samara Khaled Saadeddine 033.241.059-51
Cargo: Psicólogo
INSCRICAO CLASSIFICACAO CANDIDATO CPF
04 1º Carina Aparecida Silva do Nascimento 082.882.159-39
02 2º Julia Bertoco Gomes 092.638.309-40
Cargo: Técnico de Enfermagem
INSCRIÇÃO CLASSIFICACAO CANDIDATO CPF
03 1º Sandra Maria da Cruz 855.775.619-49
Cargo: Enfermeiro
INSCRIÇÃO CLASSIFICACAO CANDIDATO CPF
03. 1º Anderson Marcelo de Lima 023.474.309-39
01. 2º Marilza Nunes da Silva 023.656.079-42
06. 3º Francielle da Silva Jacinto 048.993.329-71
04. 4º Vanessa Ruhmann 030.817.119-59
Cargo: Cirurgião Dentista
INSCRIÇÃO CLASSIFICACAO CANDIDATO CPF
03 1º Maria Caroline Barbosa de Morais 092.321.409-77
05 2º Daniela Paisana Nogueira 060.585.509-98
02 3º Thayane Mara Andrade Sanchez 797.500.791-91
Cruzeiro do Oeste, 08 de junho de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

prefeitura municipal De ciDaDe gaÚcha
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 116/2020
Ementa: Abre crédito suplementar por superávit financeiro por fonte de recurso, embasado no disposto no artigo 5º da 
Lei Municipal 2358/2019 e artigo 18 da Lei Municipal 2351/2019 e da outras providências.
ALEXANDRE LUCENA, prefeito municipal de Cidade Gaúcha, no uso de minhas atribuições legais.
DECRETA:
Art. 1º - Fica nos termos do disposto no artigo 5º da Lei Municipal 2358/2019 e artigo 18 da Lei Municipal 2351/2019 
aberto no corrente exercício financeiro, crédito suplementar por superávit financeiro, por fonte de recursos, apurado 
em 31/12/2019, no montante de R$ 98.340,00 (noventa e oito mil, trezentos e quarenta reais), com a seguinte ordem 
classificatória:
    09 SEC. DE IND. COM. AGR. PEC. M. AMB. REC. REN.
    09.03 DIVISÃO DE VIAÇÃO, SERV. URB. E LIMPEZA PUB
Ft Fc 1545112643067 Pav. aslf., bloq., recape, gal. pluv. e passeio público
895 2493 4.4.90.51 Obras e instalações 98.340,00
Art. 2º - Para cobertura do crédito de que trata o artigo 1.º, será utilizado como recurso o superávit financeiro apurado 
em balanço patrimonial do exercício de 2019 de acordo com o inciso I, § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64, 
no valor elencado no artigo 1º deste Decreto.
Art. 3º - O presente crédito adicional suplementar por provável excesso de arrecadação, não contará no limite 
estabelecido para tais créditos adicionais suplementares, conforme estabelecido no artigo 18, § 2º da Lei Municipal 
2351/2019 e artigo 5º, § 2º da Lei Municipal 2358/2019.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições.
Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, 8 de junho de 2020.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

municÍpiO De BraSilÂnDia DO Sul - pr
EXTRATO CONTRATUAL PL 020/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2020
  PARTES: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL ROPAM CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP CNPJ 17.664.505/0001-53
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS 
DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 0650/2017 DA FUNASA.
VALOR TOTAL:  R$292.387,58 (duzentos e noventa e dois mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito 
centavos) FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/1993 e alterações posteriores.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
PREFEITO MUNICIPAL
PAMELA REGINA BAUERMANN
ROPAM CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP CNPJ 17.664.505/0001-53
08/06/2020
Departamento de Licitações e Contratos
Brasilândia do Sul-PR

prefeitura municipal De DOuraDina
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 247
 DE 08 DE JUNHO DE 2020
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.
PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei 
Municipal n°. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores 
públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 01 (UMA) diária de viagem, no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais) ao 
servidor municipal JOCELINO CESAR DA SILVA, matrícula n° 1761, ocupante do cargo de 
Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da Divisão da UBS Hélio Corsini, no seguinte dia, local 
e finalidade:
Data Horário Saída/Chegada Destino Motivo
08/06/2020 04:00/16:00h 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, 08 de Junho de 2020.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

SÚmula De reQuerimentO De renOVaÇÃO De licenÇa De OperaÇÃO
A Associação Beneficente São Francisco de Assis torna público que irá requerer 
ao IAP, a Renovação de Licença de Operação para atividades de atendimento 
em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 
instalada na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca nº 3415, Zona I-A, município 
de Umuarama – PR.

prefeitura municipal De cruzeirO DO OeSte
ESTADO DO PARANÁ
TERMO ADITIVO Nº90 /2020
REF. CONTRATO Nº 458/2017
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 
76.381.854/0001-27, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO 
RODRIGUES, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF 
nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa CLÍNICA MÉDICA SOUTIER AGUERA LTDA ME, pessoa 
jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 15.010.899/0001-09, com sede na AV.VEREADOR 
ELIAS BATISTA DA SILVA, 87 - CEP: 87400000 - BAIRRO: CENTRO, Cruzeiro do Oeste/ PRdoravante 
denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) MURILO JULIANO SOUTIER AGUERRA, 
portador da cédula identidade RG. nº  SSP/Paraná, e do CPF nº. 052.760.179-99, AVENIDA VEREADOR 
ELIAS BATISTA DA SILVA, 87 - CEP: 87400000, Cruzeiro do Oeste /PR, tem entre si justo e acertado na 
melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula  Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa especializada para prestar serviços 
médicos Clínico Geral com atendimento de ambulatório de consultas e Ortopedia, na Unidade Básica de Saúde Jardim 
Cruzeiro por um período de 12 (doze) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde - Divisão Fundo Municipal 
de Saúde. Conforme especificações no Anexo I., da(o) Pregão 126/2017, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, 
nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda:  O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na 
Modalidade Pregão nº 126/2017, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes 
a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o 
prazo de vigência do contrato 458/2017, a contar do dia 18 de Junho de 2020 com vencimento em  17 de 
Junho de 2021, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante 
em memorando 2020002696.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela 
licitação Pregão 126/2017, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato 
nº  458/2017.
                  Cruzeiro do Oeste, 25 de Maio de 2020.
CLÍNICA MÉDICA SOUTIER AGUERA LTDA ME
     Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
   Prefeita Municipal
Testemunhas:
1-----------------------------------------
2 -----------------------------------------

TERMO ADITIVO Nº 98/2020
REF. CONTRATO Nº 101/2020
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 
76.381.854/0001-27, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO 
RODRIGUES, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF 
nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa WELLINGTON CARLOS BATISTA DA CUNHA, pessoa física 
inscrito no CPF sob nº 087.062.879-80, com sede na QUADRA 01 LOTE 02, 01 - CEP: 87400000, doravante 
denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) WELLINGTON CARLOS BATISTA DA CUNHA, 
portador do CPF nº. 087.062.879-80, QUADRA 01 LOTE 02, 01 - CEP: 87400000, tem entre si justo e 
acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula  Primeira O objeto do presente contrato refere-se a solicito a contratação de prestação de serviços 
emergencial para exercer a função de pulverizador na barreira sanitária e controle de entrada e saída de 
veículos cidade, junto à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos pelo período de 01 mês., 
da(o) Processo dispensa 29/2020, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados 
em favor da Contratada.
Cláusula Segunda:  O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Processo 
dispensa nº 29/2020, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente 
o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o 
prazo de vigência do contrato 101/2020, a contar do 05  de Junho  de 2020 com vencimento em  04 
de Agosto de 2020, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa 
constante em memorando 2020002971.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela 
licitação Processo dispensa 29/2020, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao 
Contrato nº  101/2020.
                  Cruzeiro do Oeste, 04 de Junho de 2020.
WELLINGTON CARLOS BATISTA DA CUNHA
     Contratado
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
   Prefeita Municipal
Testemunhas:
1-----------------------------------------
2 -----------------------------------------

TERMO ADITIVO Nº 96/2020
REF. CONTRATO Nº 99/2020
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 
76.381.854/0001-27, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO 
RODRIGUES, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF 
nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa ADEMIR VICENTE MOREIRA , pessoa jurídica de direito 
privado inscrito no CNPJ sob nº , com sede na Rua Claudete Ribas Camargo, 1145 - CEP: 87400000, 
doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) ADEMIR VICENTE MOREIRA , 
portador da cédula identidade RG. nº 9.797.600-5 SSP/Paraná, e do CPF nº. 062.111.999-70, Rua Claudete 
Ribas Camargo, 1145 - CEP: 87400000, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente 
Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula  Primeira O objeto do presente contrato refere-se a solicito a contratação de prestação de serviços 
emergencial para exercer a função de pulverizador na barreira sanitária e controle de entrada e saída de 
veículos cidade, junto à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos pelo período de 01 mês., 
da(o) Processo dispensa 29/2020, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados 
em favor da Contratada.
Cláusula Segunda:  O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na 
Modalidade Processo dispensa nº 29/2020, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições 
pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o 
prazo de vigência do contrato 99/2020, a contar do dia 05 de Junho  de 2020 com vencimento em  04 
de Agosto de 2020, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa 
constante em memorando 2020003002.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela 
licitação Processo dispensa 29/2020, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo 
ao Contrato nº  99/2020.
                  Cruzeiro do Oeste, 01 de Junho de 2020
ADEMIR VICENTE MOREIRA
     Contratado
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
   Prefeita Municipal
Testemunhas:
1-----------------------------------------
2 -----------------------------------------

prefeitura municipal De altO paraiSO
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO nº 066/2020
PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 058/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: EVI SPOR MATERIAL ESPORTIVO LTDA
CNPJ: 11.011.496/0001-15
OBJETO: Aquisição de 2.000 (duas mil) MÁSCARAS DE TECIDO EM DUPLA CAMADA através 
de Dispensa de Licitação com base na Lei 13.979/2020 alterada pela Medida Provisória n. 926, de 
20 de março de 2020 e Decreto Municipal 2190/2020.
VALOR DO CONTRATO: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
VIGÊNCIA: 03/09/2020.
FORO: Comarca de Xambrê, Estado do Paraná.


