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EM ALTA

Última safra 
de grãos 

aumenta 16% 
no Paraná 

A estimativa da safra 19/20 
divulgada pelo Deral indica 
que a produção total de 
grãos no Paraná poderá che-
gar a 41,6 milhões de tonela-
das em uma área de quase 
10 milhões de hectares.
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CORONAVÍRUS

Quanto cada 
cidade vai 

receber para
o combate 

O Senado aprovou a libe-
ração de recursos para as 
prefeituras investirem no 
combate ao coronavírus. 
Umuarama vai receber R$ 
14,1 milhões. Juntas, as 
cidades da região deverão 
receber em torno de R$ 30 
milhões. Confira a lista da 
região. 
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MAIS UM DIA

Prefeitura de 
Umuarama não 
foi notificada e 

comércio continua

O Centro de Eventos de Umuarama está ganhando revestimento de todo o calçamento externo 
em pedra luminária. A obra faz parte do contrato da última etapa de construção, que está 
em andamento, com recursos da ordem de R$ 995 mil, sendo R$ 10 mil em contrapartida 
da Prefeitura e o volume maior do governo federal, através de emenda do então deputado 
Osmar Serraglio ao Orçamento da União, junto ao Ministério do Turismo. Página A3

DE TAPIRA PARA O MISS PARANÁ - A jovem Lorrayne  
Leonel vai representar Umuarama no Miss Paraná deste 
ano. Estudante de Tapira ela está confiante e conta com 
o apoio de toda a região para fazer sucesso no concurso 
previsto para o próximo mês em Maringá. Página A4 

Prefeitos e promotores de Justiça
debatem situação de igrejas e bares

Os promotores de Justiça, Mar-
cos Faleiro e Mário Augusto, se 
reuniram ontem com uma comis-
são de prefeitos da Amerios para 
discutir a abertura das igrejas e 
a preocupante situação dos ba-
res e lanchonetes. Ainda nesta 
semana, os prefeitos vão adotar 
medidas uniformes, devendo 
manter todas as igrejas fechadas 
e definir horário menor para os 
bares, de onde estão surgindo 
muitas denúncias de aglomera-
ções em Umuarama e cidades 
da região. 

CENTRO DE EVENTOS EM OBRAS

• Prefeitos da Amerios durante reunião com os promotores de Justiça. Objetivo é adotar medidas semelhantes em todas as cidades da região 
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COMÉRCIO DE UMUARAMA 
Comerciantes de Umuarama tiveram uma segunda-

feira apreensiva e o mesmo ocorre nesta terça-feira, 
já que uma liminar assegurada pelo Tribunal de 

Justiça do Paraná determina o fechamento do comércio 
local. Para entrar em vigor, a decisão depende de a 
justiça notificar a Prefeitura de Umuarama, o que não 
ocorreu até na noite desta segunda-feira. Diante disso, o 
comércio ganha mais um dia de fôlego, numa semana de 
véspera do Dia das Mães quando os filhos saem às ruas 
para comprar o presente da mãe e ajudar a melhorar o 
faturamento já prejudicado das lojas. 

Reunião dos prefeitos com os promotores de justiça ontem na sede da Amerios

Há fanáticos por armas. Entre eles temos 
líderes e governantes como o “chefe do norte” 
e o nosso presidente que cantam loas às piores 
conselheiras. A “Folha de São Paulo” de primei-
ro de maio condenou, e com razões de sobra, a 
obsessão do presidente Bolsonaro por armas. 
Não é que ele quis revogar portarias do Exército 
que estabelecem regras para rastreamento e 
identificação de armas de fogo? Isso dificultaria 
o trabalho dos órgãos de segurança em detectar 
as origens de armamentos e munições. Esse tiro 
no pé, felizmente está sendo contestado pelo 
Ministério Público Federal. 

Todas as pesquisas mostram que menos 
armas em circulação dão em menos homicídios 
e menos violência. No bom senso, penso que só 
em casos isolados como propriedades rurais e 
grotões distantes do convívio social podem até 
admitir a flexibilização do Estatuto das armas, 
para defesa própria. Ali, e só ali. Mas, isso não 
deve ser regra no convívio de multidões. 

Diz a experiência de quem viveu nas lides 
criminais de nossos foros e tribunais que armas 
de fogo são péssimas conselheiras. Portá-las, 
então, é um desatino que incita a violência e 

chama o crime. Conto um caso real, só para 
exemplificar tantos e tantos outros: Certo moço 
de berço e alma generosa, inda lembro seu 
nome, tomava uma cerveja de fim de tarde na 
companhia de um amigo. Em discussão trivial 
por palavras mal colocadas, sacou do revólver 
e matou o amigo que o desafiara a atirar. Agiu 
por ímpeto e sob violenta emoção. Depois, foi 
tarde para chorar. Ninguém quis acreditar e 
nem conto quanto ele sofreu e quanto sofreu a 
família benquista e bem vista por todos.

Nas advocacia criminal e no exercício da pro-
motoria conheci casos e mais casos. Em muitos, 
atuei por dever do ofício. Quase todos eles não 
teriam acontecido se a arma não estivesse lá. 
O sujeito que porta a arma, ainda que seja de 
boa índole, sem querer, alimenta o inconsciente 
de coragem, valentia e intolerância. Esse é 
o terreno preferido para o crime casual e de 
ímpeto. Para quê, carregar arma na cinta? Ela 
é a pior das conselheiras. 

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

A pior das conselheiras 
 •Eliseu Auth

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

Últimas

Começa pagamento de benefício 
emergencial para empregados 
com redução de salário

São Paulo, (AE) - A 
partir desta segunda-
feira, 4, começam os 
pagamentos do Benefí-
cio Emergencial de Pre-
servação do Emprego e 
Renda (BEm), o auxílio 
destinado a trabalha-
dores com carteira as-
sinada que tiveram a 
jornada de trabalho 
e o salário reduzidos 
ou tiveram o contrato 
suspenso temporaria-
mente por causa da 
crise provocada pelo 
novo coronavírus. Se-
gundo o Ministério da 
Economia, os pagamen-
tos serão processados 
pelo Banco do Brasil e 
pela Caixa Econômica 
Federal.

O benefício será pago 
por até três meses e 
terá o valor calculado 
conforme o acordo fir-
mado entre o emprega-
do e o empregador: o 
salário pode ser reduzi-
do em 25%, 50% ou 70% 
por até 90 dias, com a 
redução equivalente na 
jornada, e contrato de 
trabalho pode ser sus-
penso por até 60 dias. 

O BEm vai pagar uma 
parcela do equivalente 
ao seguro-desemprego 
que o trabalhador re-
ceberia se tivesse sido 
demitido. O valor varia 
de R$ 261,25 até R$ 

1.813,03. Para empre-
gados com contrato de 
trabalho intermitente, 
o valor será fixo em R$ 
600.

O pagamento do be-
nefício será feito 30 dias 
após o empregador in-
formar o Ministério da 
Economia sobre o acor-
do com o trabalhador. 
Para isso, o empregador 
deve acessar o portal do 
ministério. O emprega-
do pode acompanhar o 
processamento da soli-
citação e do pagamento 
pelo site de serviços do 
Ministério da Economia 
ou pelo aplicativo da 
Carteira de Trabalho 
Digital.

Quem for receber 
o benefício pelo Ban-
co do Brasil pode, 
além de acessar o 
link www.bb.com.
br/pbb/bem#/, pe-
dir informações pelo 
WhatsApp no núme-
ro (61) 4004-0001 ou 
pelos telefones es-
pecíficos: 4003-5285 
para as capitais ou 
0800 729 5285 para 
as demais localida-
des. Já na Caixa, 
o canal oficial de 
informações é o site: 
www.caixa.gov br/
beneficios-trabalha-
dor/beneficio-emer-
gencial.

Umuarama – Uma vide-
oconferência de presidentes 
de associações de prefeitos 
com o governador Ratinho 
Junior, nesta terça-feira, vai 
dar direcionamento sobre a 
situação da reabertura das 
igrejas. Ontem os promotores 
de justiça das comarcas de 
Umuarama, Marcos Faleiro, e 
de Xambrê, Mário Augusto, se 
reuniram com a comissão de 
prefeitos da Amerios criada 
para cuidar da situação da 
pandemia do coronavírus na 
região. 

A intenção era definir on-
tem mesmo como ficaria a si-
tuação das igrejas, mas como 
está marcada a conferência 
com o governador para hoje, 
o presidente da Associação 
dos Municípios do Paraná 
(AMP) e prefeito de Pérola, 
Darlan Scalco, solicitou a tré-
gua para tomar uma decisão 
até amanhã ou quinta-feira. 
Scalco garantiu que vai expor 
a situação ao governador, já 
que as igrejas foram incluídas 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
e pelo próprio Governo do 
Paraná como essenciais, no 
entanto, a Secretaria Estadual 
de Saúde ficou de publicar 
a portaria regulamentando 
o assunto e foi transferido 
poder para o prefeito decidir 
o que fazer. 

Em algumas cidades da 
região como Cruzeiro do Oes-
te, Icaraíma, Mariluz, Iporã, 
entre outras as igrejas foram 
permitidas voltar usando 50% 
da sua capacidade. O pro-
blema para quem não abriu 
a igreja ainda é a pressão 
feita sobre os prefeitos. E o 
Ministério Público do Paraná 
está orientando para a manu-
tenção das igrejas fechadas, 
já que atraem muitas pessoas 

Agressão a jornalistas
é ‘inadmissível’, diz
ministro Braga Netto

Brasília, (AE) - O 
ministro da Casa Ci-
vil, Braga Netto, disse 
nesta segunda-feira, 
4, que é “inadmissí-
vel” qualquer tipo de 
agressão a jornalis-
tas. Ele foi questio-
nado, em coletiva no 
Palácio do Planalto, 
sobre o ataque de 
apoiadores do presi-
dente Jair Bolsonaro 
a jornalistas durante 
ato pró-governo ocor-
rido neste domingo, 3, 
como chutes, socos e 
empurrões a equipe 
de profissionais do 
Estadão.

“Liberdade de ex-
pressão é requisito 
fundamental e a li-
berdade de imprensa 
é prezada como um 
todo. O que pedimos, 
exatamente, é que 
mostrem todos os la-
dos. Qualquer tipo de 
agressão a jornalis-
tas, isso é opinião mi-
nha e do governo, ela 
tem de ser apurada. 
E ela é inadmissível”, 
disse Braga Netto.

O ministro da Se-
cretaria de Governo, 
Luiz Eduardo Ramos, 
concordou com Bra-
ga Netto. Ele disse 
que Bolsonaro “se 
mostrou bastante 
aborrecido” com a 
agressão. “É o que ele 
fala, ele não controla 
esse pessoal todo”, 
disse Ramos.

Mais cedo o presi-
dente Jair Bolsonaro 
colocou em dúvida 
a agressão sofrida 

por profissionais do 
jornal O Estado de S. 
Paulo em ato realiza-
do contra o Congres-
so e Supremo Tri-
bunal Federal (STF) 
do domingo, 3, em 
Brasília, e disse que, 
“se houve”, partiu de 
“possíveis infiltra-
dos”. Bolsonaro es-
teve presente na ma-
nifestação, mas disse 
que não viu a violên-
cia ao fotógrafo Dida 
Sampaio e a outros 
membros da equipe 
de reportagem.

Ta m b é m  n e s t a 
segunda, o ministro 
da Defesa, Fernando 
Azevedo e Silva, di-
vulgou nota na qual 
afirma que qualquer 
agressão a profissio-
nais de imprensa é 
inaceitável e que a 
liberdade de expres-
são é requisito fun-
damental de um País 
democrático.

Notícias positivas
No dia seguinte ao 

número acumulado 
de casos da covid-19 
no Brasil ultrapassar 
100 mil, o ministro 
Ramos voltou a pedir 
notícias positivas so-
bre a covid-19. 

Ele disse que não 
é preciso omitir ima-
gens de caixões e nú-
meros sobre mortos 
e casos acumulados 
da doença, mas que 
faria bem para a po-
pulação saber sobre 
quantas pessoas já 
foram curadas.

Saúde confirma 48 novos casos de Covid-19 e mais um óbito
O boletim divulgado nesta segunda-feira (04) pela Secreta-

ria de Estado da Saúde confirma mais uma morte e 48 novos 
casos de Covid-19. O informe soma 1.562 casos e 94 óbitos por 
coronavírus no Paraná.

O óbito divulgado nesta segunda é de mulher de 78 anos, 
residente de Paranavaí. Ela estava internada e foi morreu 
neste domingo. As novas confirmações foram de moradores 
dos seguintes municípios: Amaporã (1), Ampére (2), Campo 
Largo (1), Cianorte (1), Colombo (2), Curitiba (16), Fazenda 
Rio Grande (1), Guairaça (1), Guarapuava (1), Londrina (1), 
Marilândia do Sul (1), Marilena (2), Mirador (1), Paranavaí 
(6), Ponta Grossa (1), Prado Ferreira (1), Quatro Barras 
(1), Querência do Norte (1), Santo Antônio do Caiuá (1), 
São João do Caiuá (2), Tamboara (2), Telêmaco Borba (1) 
e Terra Rica (1).

No Paraná, 135 cidades têm casos confirmados de Covid-19.

RECUPERADOS
Das pessoas que contraíram a doença, 1.030 são considera-

das recuperadas, de acordo com dados referentes aos pacientes 
que já liberados do isolamento social. Destes, 560 estão na 
planilha de acompanhamento e monitoramento da Vigilância 
em Saúde da secretaria estadual. Os outros 470 são do municí-
pio de Curitiba, conforme informações consultadas no site da 
prefeitura em 03 de maio de 2020, às 15h02.

RESIDENTES DE FORAz
Pacientes que moram em outros estados e que tiveram o 

diagnóstico no Paraná são agora 19. Três pessoas que moravam 
fora do Estado foram a óbito.

RESTRIÇÕES 

Igrejas podem ter de ficar fechadas 
e bares com aglomeração serão punidos

são potencial ponto de trans-
missão da Covid-19, caso 
apareça alguém contaminado. 

Diante disso, os prefeitos 
da Amerios deverão voltar a 
se reunir nesta semana e, se 
o Governo Estadual não assu-
mir a reabertura das igrejas, 
a decisão unânime na região 
pode ser pelo fechamento por 
mais alguns dias das igrejas 
em todas as cidades. 

Limites aos bares
Outro assunto em pauta 

para os prefeitos definirem 
nesta semana será os limi-
tes aos bares e lanchonetes. 
Isso porque, segundo eles, 
são muitas as denúncias de 
aglomerações em Umuarama 
e cidades da região. Além dis-
so, sem distanciamento nem 
uso de máscaras. Poderá ser 
estipulado um horário menor 
para todos e uma fiscalização 
rigorosa para fechar quem 

descumprir as determinações 
de não permitir aglomerações. 

Os promotores de justiça 
destacaram que a preocu-
pação maior é com a saúde 
pública e a meta é continuar 
segurando baixo os números 
da pandemia na região, já 
que se os casos fugirem ao 
controle, a saúde não tem es-
trutura para atender a todos. 

O prefeito de Umuarama disse 
que as medidas necessárias 
precisam ser adotadas para 
evitar problemas. “Prejuízo 
político vamos ter de qualquer 
jeito. Se fechar e não adoecer 
ou morrer ninguém, vai ser 
culpa do prefeito, se adoecer e 
morrer várias pessoas, vai ser 
culpa do prefeito do mesmo 
jeito”, desabafou. 
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IBGE começa coleta por telefone 
informações do coronavírus em 
mais de 190 mil domicílios

Umuarama - O Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) iniciou na segunda-feira 
(4) a coleta por telefone da PNAD Covid, uma versão 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua, em parceria com o Ministério da Saúde. 
Em Umuarama, três agentes estão realizando a 
pesquisa estritamente por telefone.

O levantamento vai quantificar a ocorrência de 
Covid-19 e os impactos da pandemia no mercado 
de trabalho. Cerca de dois mil agentes do IBGE já 
começaram a telefonar para 193,6 mil domicílios 
distribuídos em 3.364 municípios de todos os estados 
do país.

Conforme a gerência da unidade do IBGE de 
Umuarama a pesquisa é feita apenas por telefone 
e alerta a população que nenhum avaliador ira na 
residência coletar informações dos umuaramenses. 

PESQUISA
Para definir a amostra da nova pesquisa, o IBGE 

utilizou a base de 211 mil domicílios que participa-
ram da PNAD Contínua no primeiro trimestre de 
2019 e selecionou aqueles com número de telefone 
cadastrado.

As entrevistas duram aproximadamente 10 mi-
nutos e os moradores que receberem o telefonema 
podem confirmar a identidade dos agentes de coleta 
por meio do site Respondendo ao IBGE ou do telefone 
0800 721 8181, e informar matrícula, RG ou CPF do 
entrevistador.

Os primeiros resultados têm divulgação prevista 
ainda em maio. “Nosso cronograma de coleta vai 
depender da extensão da pandemia, mas plane-
jamos divulgar os resultados semanalmente, às 
sextas-feiras”, explica a coordenadora de Trabalho 
e Rendimento do IBGE, Maria Lucia Vieira. Ela 
ressalta que os dados para Brasil e grandes regiões 
serão disponibilizados semanalmente, enquanto as 
informações por estado serão mensais.

COVID-19
A pesquisa vai revelar a quantidade de pessoas 

que tiveram os sintomas de Covid-19, como febre, 
tosse, dificuldade de respirar, falta de paladar e 
olfato, fadiga, náusea e coriza. “Identificaremos a 
parcela da população que procurou atendimento e 
em quais tipos de estabelecimentos de saúde, den-
tre outras informações. Para os que não buscaram 
atendimento, vamos descobrir como trataram os 
sintomas”, explica Maria Lucia Vieira.

 IDINHEIRO TEM 

Umuarama terá R$ 14,1 milhões para combater
o coronavírus e região mais de R$ 30 milhões

 

 

 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA  ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 

– SEAP 
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

- DECON 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2020 SRP                        
PROTOCOLO Nº 16.231.138-7 
OBJETO: Registro de Preços, por um período de 12 meses, para futura 
e eventual prestação de serviços continuados de nutrição, cocção e 
fornecimento de refeições transportadas para atender a demanda do 
DEPEN e Polícia Civil. 
INTERESSADO: SESP 
AUTORIZADO Exmo. Sr. Secretário da Administração e da Previdência 
em 28 de abril de 2020. 
ABERTURA: 19 de maio de 2020 às 09:00hrs. 
LOCAL da DISPUTA e EDITAL:www.licitacoes-e.com.br  
Informações Complementares: www.comprasparana.pr.gov.br 

 
 

 
 

E D I T A L 
 

DE PRIMEIRO E SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E DE NOTIFICAÇÃO 
 

MARIA CLARICE DE OLIVEIRA, brasileira, CPF nº: 813.033.869-68, RG. nº: 3.246.253-7/PR, Leiloeira Oficial,  
inscrita na Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR Nº 680, estabelecida na Rua Belém, 1346, Cancelli, em 
Cascavel, Paraná, fone (045) 3037-7555, FAZ SABER QUE, devidamente autorizada por H. ADMINISTRADORA 
DE CONSÓRCIOS LTDA., CNPJ 03.586.655/0001-81, com sede na Avenida Maripá, 5387, Jardim La Salle, em 
Toledo-PR, VENDERÁ, na forma da do artigo 27 da Lei 9.514/97, e regulamentação complementar, em PRIMEIRO 
PÚBLICO LEILÃO, que será realizado em Primeira Praça no dia 08 de maio de 2020, às 11:00 horas, e, não 
logrando êxito, em Segunda Praça, no dia 15 de maio de 2020, às 11:00 horas, em leilão ON LINE, pelo site 
www.mariaclariceleiloes.com.br, o imóvel adiante descrito, a partir do lanço mínimo indicado, para pagamento 
de dívida fiduciária de  CLAUDETE GREGÓRIO DORINI,  CPF 993.553.889-34 e ESPÓLIO DE OTAVIO DORINI, 
CPF 335.908.189-72, a saber: 
 
IMÓVEL - Matrícula 10.164, do Registro de Imóveis de Terra Roxa, PR constante do Lote Urbano nº 16, da 
quadra nº 03, com área de 330,00 m² (trezentos e trinta metros quadrados), situado no Loteamento Jardim 
Ecoville II, na cidade e comarca de Terra Roxa – PR, com os seguintes limites  e confrontações: Ao Norte: com 
a Rua Projetada 1 (trecho A), numa extensão de 11,00 m; A Leste: com o lote urbano nº 15, numa extensão de 
30,00 m; Ao Sul: com o lote urbano nº 08, numa extensão de 11,00 m; A Oeste: com o lote urbano nº 17, numa 
extensão de 30,00 m. 
Inscrição Imobiliária nº 01.03.003.0266.001.00.00-16040-7, na Rua Alberico da Silva, nº 168. 

LANCE MÍNIMO  PRIMEIRA PRAÇA: R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais). 
 
LANCE MÍNIMO SEGUNDA PRAÇA: R$ 39.656,43 (trinta e nove mil  seiscentos e cinquenta e seis reais 
e quarenta e três centavos). 
                                     
- Ficam, desde já, notificados do presente leilão CLAUDETE GREGÓRIO DORINI,  CPF 993.553.889-34 e 
ESPÓLIO DE OTAVIO DORINI, CPF 335.908.189-72. 
- A(s) venda(s) será(ão) feita(s) mediante pagamento à vista. 
- O lance mínimo para a venda será o correspondente ao saldo devedor e acessórios, ou avaliação, estando, 
porém, sujeitos a atualização até 24 horas antes da realização da praça. 
- As despesas relativas à Comissão de Leiloeiro, Registro, Funrejus, IPTU, ITBI, Condomínio (se for o caso) e 
demais Impostos e Taxas correrão por conta do arrematante. 
- Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante, fica ciente, que será o responsável pelas providências de 
desocupação do mesmo. 
- Os imóveis acima tiveram sua redação resumida, autorizada pela Lei Federal nº 7433/85 e na forma do 
Código de Normas da Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná. 
- A leiloeira, acima já qualificada, acha-se habilitada a fornecer aos interessados informações pormenorizadas 
sobre o imóvel, objeto deste Edital de Primeiro e Segundo Público Leilão e de Notificação. 

 
 Cascavel, 22 de abril de 2020. 

 
Maria Clarice de Oliveira – Leiloeira Oficial – Matrícula 680 

 
 
 
 

Publicações no Jornal nos dias: 28/04/2020, 05/05/2020, 08/05/2020 e 11/05/2020, 13/05/2020 e 
15/05/2020.  

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 
 
 
ANTONIO ROBERTO GAZIN – CPF/MF n. 517.644.589-15 
 
DECLARA, nos termos do art. 21, inciso II, da Circular nº 3.433, de 3 de fevereiro de 2009, sua 
intenção de exercer cargo de administração na ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 
LTDA.  
 
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao 
Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da data da publicação 
desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da 
documentação comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, 
ter direito a vistas do processo respectivo. 
 
Protocolo Digital (0000172589) 
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas 
e para Integrantes do SPB 
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema 
Financeiro – Deorf mencionado abaixo 
 
BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Gerencia Técnica em Curitiba (GTCUR) 
Avenida Cândido de Abreu, 344 – 6º andar – Centro Cívico 
CEP 80530-914 Curitiba – PR 
 
Douradina (PR), 05 de maio de 2020 
 
 
 
Antônio Roberto Gazin 
 

Umuarama - O Progra-
ma Federativo de Enfren-
tamento ao Coronavírus 
(PLP 39/2020), aprovado no 
último sábado no Senado 
Federal, prevê o repasse de 
R$ 14 milhões 181 mil para 
o município de Umuarama. 
As cidades da Amerios mais 
Guaíra e Terra Roxa com-
pletam em torno de R$ 30 
milhões a mais. 

Esta é a estimativa de 
repasse da Secretaria-Geral 
da Mesa Consultoria Legis-

Umuarama - O Centro de 
Eventos de Umuarama está 
ganhando revestimento de 
todo o calçamento externo 
em pedra luminária. A obra 
faz parte do contrato da 
última etapa de construção, 
que está em andamento, com 
recursos da ordem de R$ 
995 mil, sendo R$ 10 mil em 
contrapartida da Prefeitura 
e o volume maior do governo 
federal, através de emenda 
do então deputado Osmar 
Serraglio ao Orçamento da 
União, junto ao Ministério do 
Turismo.

O diretor de Obras da 
Prefeitura, Nélio Guazzelli, 
informou que resta a execu-
tar, ainda, o equivalente a R$ 
600 mil desse contrato. “Esta 
etapa compreende a finaliza-
ção do foyer (hall de entrada), 
com piso em granito, forro 
em ACM, climatização, ilu-
minação e um balcão para 
recepção, além da construção 
de um depósito de materiais 
e equipamentos, já finalizada, 
a cargo da empresa Arenito 
Engenharia e Construções, 
de Paranavaí”, detalhou.

 Por conta dos prazos es-
gotados em algumas fases, a 
obra precisou ser reprogra-
mada junto à Caixa Econômi-
ca Federal – responsável pela 
liberação dos recursos – e as 
negociações estão em estágio 
avançado, incluindo a defini-
ção de itens e materiais de 
acabamento, forro interno e 
beirais. “Depois vamos licitar 
a reforma dos equipamentos 
de prevenção e combate a 
incêndios, que precisam ser 
adequados às novas normas 
de segurança. A construção 
do Centro de Eventos já dura 

lativa do Senado, diante da 
população oficial da cidade 
segundo o último censo do 
IBGE (111.557 habitantes).

O auxílio financeiro 
destina-se a Estados e Mu-
nicípios para o combate 
à pandemia da Covid-19 
e inclui repasses diretos 
e suspensão de dívidas, 
totalizando R$ 125 bilhões. 
Porém, ainda é necessário 
a aprovação da Câmara 
dos Deputados. Confor-
me a Agência Senado, o 

programa vai direcionar 
R$ 60 bilhões em quatro 
parcelas mensais, sendo 
R$ 10 bilhões exclusiva-
mente para ações de saúde 
e assistência social (R$ 7 
bilhões para Estados e R$ 3 
bi para Municípios) e R$ 50 
bilhões para uso livre (R$ 
30 bi para os estados e R$ 
20 bi para os municípios).

Além dos repasses, Esta-
dos e municípios serão be-
neficiados com a liberação 
de R$ 49 bilhões através da 

suspensão e renegociação 
de dívidas com a União e 
com bancos públicos e de 
outros R$ 10,6 bilhões pela 
renegociação de emprésti-
mos com organismos inter-
nacionais, que têm aval da 
União. Os municípios serão 
beneficiados, ainda, com a 
suspensão do pagamento 
de dívidas previdenciárias 
que venceriam até o final 
do ano – um alívio de R$ 
5,6 bilhões nas contas das 
prefeituras.

Uma das ações em muitas cidades são as barreiras sanitárias como essa em Cruzeiro do Oeste

Confira quanto está previsto 
para cada município da região: 
Alto Paraíso ......................... R$ 348.436,32
Alto Piquiri ........................... R$ 1.250.353,77
Altônia.................................. R$ 2.803.761,98
Brasilândia do Sul................ R$ 336.995,51
Cafezal do Sul ..................... R$ 514.073,88
Cidade Gaúcha.................... R$ 1.608.324,11 
Cruzeiro do Oeste ............... R$ 2.660.878,93 
Douradina ............................ R$ 1.111.919,93 
Esperança Nova .................. R$ 215.850,01 
Guaíra.................................. R$ 4.210.092,17 
Icaraíma............................... R$ 1.004.757,65 
Iporã .................................... R$ 1.770.275,18
Ivaté ..................................... R$ 1.040.478,41 
Maria Helena ....................... R$ 721.661,08 
Mariluz ................................. R$ 1.315.057,93
Nova Olímpia ....................... R$ 738.059,58 
Perobal ................................ R$ 778.865,14 
Pérola .................................. R$ 1.428.067,74
São Jorge do Patrocínio ...... R$ 717.084,75 
Tapejara ............................... R$ 2.059.981,99 
Tapira ................................... R$ 704.118,50 
Terra Roxa ........................... R$ 2.222.187,30
Tuneiras do Oeste ............... R$ 1.088.911,18 
Umuarama .......................... R$ 14.181.142,31
Xambrê ................................ R$ 721.915,32 

12 anos e neste tempo a 
legislação foi atualizada”, 
acrescentou o diretor.

Entre a atualização destes 
dispositivos e a reforma da 
parte antiga da obra – salão, 
cozinha e refeitório, banhei-
ros e auditório, entre outras 
instalações, já desgastados 
pelo tempo –, Nélio Guazzelli 
estima que serão necessá-
rios mais R$ 1,5 milhão em 
investimentos para finalizar 
a construção. Não é possível 
estimar um prazo de entre-
ga porque esta parte final 
dependerá de licitação e por 
conta das eleições de outubro 
próximo o calendário deste 
ano é bem apertado.

O Centro de Eventos já 
recebeu mais de R$ 11 mi-
lhões em investimentos (R$ 
9,5 milhões do Ministério 
do Turismo e o restante do 
município). Iniciada em 2008, 
a obra se arrastou devido aos 
atrasos na liberação de re-
cursos, “mas agora estamos 
realizando a última etapa e 
acreditamos que esta obra 
importantíssima finalmente 
será concluída”, apontou o 
prefeito Celso Pozzobom.

O salão tem 4,5 mil m² e um 
espaço na parte externa será 
estruturado com água, energia 
e esgoto para abrigar exposi-
ções de grandes equipamen-
tos. “Esse Centro de Eventos 
e o aeroporto ampliado, com 
voos regulares, são obras que 
devem melhorar o aspecto 
econômico de Umuarama, 
atraindo novos investimentos 
e desenvolvendo o turismo 
de eventos em nossa cidade, 
que tem um enorme potencial 
ainda pouco explorado”, com-
pletou o prefeito.

Conforme a gerência da unidade do IBGE de Umua-
rama a pesquisa é feita apenas por telefone e alerta 
a população que nenhum avaliador ira na residência 
coletar informações dos umuaramenses

Centro de Eventos ganha
calçadas em pedra, luminária 
e obras de acabamento

Por conta dos prazos esgotados em algumas fases, a obra 
precisou ser reprogramada junto à Caixa Econômica Federal
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Papo rápido
- Tá difícil, a gente liga a TV e o assunto é 

só vírus, defunto e caixão...
- Fique calmo que logo começa o horário 

eleitoral...

E já que perguntar não 
ofende...

E a cloroquina, o que aconteceu, não era ela a 
salvação?

Aproveitando o momento questionador, cadê o nióbio 
que tornaria o Brasil o país mais rico do mundo?

Aliás, cadê um mundo sensato?

Recado
Quem sabe decodificar 

sinais presta atenção ao re-
cado que os libaneses estão 
passando para o sistema 
financeiro mundial.

O bravo povo libanês 
perdeu completamente a 
paciência com os banquei-
ros – que se aproveitam da 
pandemia de Covid-19 para 
ter os mais altos lucros da 
história.

Irada, a população pas-
sou a atear foto e a depre-
dar as agências bancárias 
na capital Beirute e em 
várias outras localidades.

Dois pesos
O ministro Alexandre de 

Moraes, do STF, suspendeu 
a nomeação de Alexandre 
Ramagem para diretoria-
geral da Polícia Federal, 
em substituição ao manda-
guaçuense Maurício Aleixo, 
acatando a tese de ‘desvio 
de finalidade’, ou seja, Ra-
magem é muito próximo da 
família de Bolsonaro e isso 
poderia interferir na sua 
atuação como diretor da 
Polícia Federal.

Ramagem é, portanto, 
suspeito de um crime que 
ainda não ocorreu, pagou 
por um crime futuro, talvez.

Escrito 
apenas 
ontem...

A vida é um complexo 
de alegrias e pesares, um 
contraste de esperança e 
de abatimento, e dando ao 
poeta uma alma delicada e 
franzina, uma imaginação 
viva e ardente, impôs-lhe o 
Criador o duelo perpétuo da 
realidade e da aspiração.

- Machado de Assis.

Trilha sonora
A coluna de hoje foi 

escrita ao som de Benny 
Goodman, um dos maiores 
nomes do jazz.

Um artista ousado e 
inovador. Foi o primeiro 
músico norte-americano 
a criar uma banda com 
negros e brancos e a dar 
uma audição de jazz no 
Carnegie Hall.

Toque de 
recolher

O desembargador Luiz 
Mateus de Lima determi-
nou a volta do toque de 
recolher em Maringá, que 
estava suspenso por uma 
liminar conseguida por 
um vereador contrário ao 
recolhimento da população 
das 21 horas até as 5 horas.

É o que poderá ocorrer 
em Umuarama se as aglo-
merações continuarem nos 
bares, lanchonetes, festas 
privadas...

Relaxados
Paranaenses relaxam 

no isolamento social, mas 
índices do Estado estão 
abaixo dos nacionais.A 
explicação é...não sei...

Metafísico
Como é o ‘estado de 

sítio’ para quem já vive no 
sítio?

Tapirense estará no Miss Paraná deste ano 
Lorrayne Leonel é uma jovem tapirense 

de 20 anos que conta os dias para realizar 
um grande sonho de se tornar Miss. Ela 
representará Umuarama no Concurso 
Miss Paraná deste ano. 

A jovem, estudante do curso técnico 
em Administração, diz que sempre 
ouviu comentários de amigos e pessoas 
próximas sobre investir na carreira de 
modelo, mas as primeiras oportunidades 
começaram em 2017, quando começou a 
ser contratada para ensaios fotográ�icos. 
Essas primeiras oportunidades deram à 
candidata a Miss mais trabalhos na área, 
visibilidade e network.

Ensaio após ensaio, Lorrayne foi 
conquistando o seu espaço no mercado 
e chamou a atenção dos organizadores 
do evento, que ofereceram a ela a 
oportunidade de representar a cidade de 
Umuarama no concurso Miss Paraná 2020.

Os preparativos para o concurso são 

intensos, as expectativas são as mais 
ansiosas e otimistas possíveis, além de 
muito sentimento de gratidão à BMW 
Eventos, de Maringá, aos familiares, 
amigos e pessoas próximas, que têm dado 
todo o apoio.

A candidata compartilha quem é sua 
maior motivação: a mãe. Desde sempre 
Lorrayne a vê lutando para cuidar dela 
e dos irmãos e aprendeu com ela a lutar 
pelos próprios sonhos. 

O CONCURSO
O concurso mais tradicional do Estado 

está previsto para ser realizado pela Band 
Paraná no dia 13 de junho de 2020 em 
Maringá (PR).

A prefeitura de Tapira parabeniza 
Lorrayne pelo empenho e dedicação 
durante todo esse tempo de preparação e 
deseja os mais sinceros votos de sucesso 
no concurso.

Lorrayne representa Umuarama no concurso estadual

Espaço Mulher
Em destaque na coluna de hoje a elegante Meiri Moraes 

Campiolo, presença marcante na sociedade umuaramaen-
se. E agora ostentando seu novo visual, mesmo em casa 
ou onde pode ir neste período de isolamento social.

Não muda
Dados mostram que os que ganham até dois salários míni-

mos mensais pagam 53,9% em impostos, enquanto a população 
que recebe acima de 30 salários mínimos paga até 29%

Isso a pandemia não vai mudar, pois quem manda é quem 
decide, e quem manda já decidiu que é assim e será assim...

Bagunçou
A desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, do 

Tribunal de Justiça do Paraná, decidiu que apenas as ativida-
des essenciais devem permanecer funcionando em Londrina, 
determinando o fechamento de lojas e atividades que não sejam 
consideradas essenciais.

O Sindicato do Comércio Varejista de Londrina, porém, 
discordou da decisão judicial e orientou o comércio da cidade 
para que abra normalmente.

Agora bagunçou de vez...

Teste
O Hospital 

Oswaldo Cruz, em 
Curitiba, terá um 
projeto-piloto de 

testagem de profis-
sionais da área da 

saúde e da seguran-
ça pública contra a 

Covid-19. 
Também se-

rão envolvidos 
servidores das 

estruturas da saú-
de que trabalham 

com vigilância, 
limpeza ou na área 

administrativa.

Ele disse:
“Tenho certeza de uma coisa, nós temos o povo ao nosso lado, nós temos as Forças 

Armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia, e pela liberdade. E 
o mais importante; temos Deus conosco. Peço a Deus que não tenhamos problemas 
essa semana. Chegamos ao limite, não tem mais conversa, daqui pra frente, não só 
exigiremos, faremos cumprir a Constituição, ela será cumprida a qualquer preço, e ela 
tem dupla mão”.

De Jair Bolsonaro tocando o rebu no bananal.

Buraco
O buraco na cama-

da de ozônio do Ártico 
desapareceu.

Foi durante muito tempo 
o motivo para a humanida-
de perder o sono.

Acabou a angústia, o 
buraco sumiu, a camada de 
ozônio voltou ao seu lugar.

O medo da vez é o vírus...
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O plantio de feijão está concluído no 
Paraná, e a colheita iniciou entre o final de 
março e início de abril. Neste período, os 
produtores colheram 14% do total cultiva-
do, totalizando 31 mil hectares. A colheita 
está mais avançada nos núcleos regionais 
de Pato Branco, Guarapuava, Francisco 
Beltrão, Ponta Grossa e Irati. O clima seco 
prejudica a colheita da mandioca no Paraná, 
principalmente nos núcleos regionais com 
produção mais expressiva, como Paranavaí, 
Toledo, Umuarama e Campo Mourão. Até o 
momento, a qualidade e produtividade nos 
23% da área colhida estão satisfatórias. No 
mesmo período do ano passado, o índice era 
de 21%. Nas últimas semanas, no entanto, 
os produtores observaram um aumento nos 
custos de produção, em decorrência da mão 
de obra. 

FEIJÃO E MANDIOCA 

Terceiro óbito 
causado por 
COVID-19
 é confirmado 
na cidade de 
Guaíra

AQUI PERTO

Guaíra - A Secreta-
ria de Saúde comunica 
que na manhã desta 
segunda-feira (04), uma 
senhora de 85 anos que 
estava em tratamento 
de COVID-19 e com 
histórico de diabetes 
veio a óbito. A paciente 
foi atendida na UPA 
no dia 27 de abril e 
encaminhada para o 
Hospital de Assis Cha-
teaubriand. No dia 03 
de maio a paciente foi 
transferida em estado 
grave para o Hospi-
tal Universitário em 
Cascavel onde veio a 
falecer.

O Município presta 
condolências aos fami-
liares e amigos.

Se houver algum 
sinal de sintomas as-
sociados ao COVID-19, 
como falta de ar e do-
res de garganta, ligue 
para (44)3642- 8687 
de segunda a sexta 
das 07h30 às 12h e das 
13h30 às 17h, a equipe 
estará realizando as 
devidas orientações.
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Safra de grãos do Estado deve
atingir 41 milhões de toneladas

A estimativa da safra 
19/20 divulgada pelo Depar-
tamento de Economia Rural 
(Deral) da Secretaria de 
Estado da Agricultura e do 
Abastecimento indica que 
a produção total de grãos 
no Paraná poderá chegar a 
41,6 milhões de toneladas 
em uma área de quase 10 
milhões de hectares. Esse 
volume é 16% superior ao 
da safra 18/19, quando foram 
produzidas 36 milhões de 
toneladas.

O relatório comprova 
uma safra de soja recorde no 
Estado, próxima a 20,7 mi-
lhões de toneladas. Também 
houve melhora na avaliação 
do milho de primeira safra. 
“Além disso, confirma-se 
uma área próxima de 2,3 
milhões de hectares para 
o milho da segunda safra, 
com cerca de 14 mil hectares 
a mais do que indicava o 
relatório do mês passado”, 
avalia o chefe do Deral, Sa-
latiel Turra. A safra de grãos 
de verão mantém-se acima 
de 24,6 milhões de toneladas.

A estiagem histórica no 
Paraná, - a baixa precipi-
tação já dura dez meses, 
segundo o Simepar - deixa 
os produtores em alerta, 
ainda que a produção esti-
mada tenha melhorado. “A 
colheita da segunda safra 

Icaraíma - A Prefeitura de Icaraíma inicia nes-
ta segunda-feira dia 4 a distribuição do material 
com atividades para os alunos da rede municipal. 
Segundo a Secretaria de Educação, “considerando 
a suspensão das aulas neste período de pandemia 
causada pelo Coronavírus (COVID 19) e visando 
manter uma rotina de estudos com nossos alunos, 
a coordenação pedagógica do Ensino Fundamental 

Levantamento feito pelo 
Tribunal de Contas do Es-
tado do Paraná revelou 
uma situação curiosa re-
lacionada a licitações para 
contratação de empresas 
especializadas na pavimen-
tação asfáltica de vias pú-
blicas. Conforme números 
consolidados a partir de 
dados disponíveis no Mural 
de Licitações Municipais 
do TCE-PR – no qual se 
encontram informações so-
bre todos os procedimentos 
licitatórios realizados pelas 
prefeituras paranaenses 
–, foram registrados picos 

de feijão, que começa a ace-
lerar, traz uma perspectiva 
de produção em torno de 334 
mil toneladas, menor do que 
o avaliado anteriormente, 
como reflexo da seca, já que 
o feijão é uma cultura muito 
sensível às variações de tem-
peratura”, diz o secretário 
estadual da Agricultura e 
do Abastecimento, Norberto 
Ortigara.

Com o início da semea-
dura dos cereais de inverno, 
consolidou-se uma estima-
tiva de área 6% maior que 
no ano anterior para essas 
culturas, com 1,4 milhão de 

hectares. Se o clima colabo-
rar, o Paraná pode ter uma 
recuperação da produção, 
estimada em 4,3 milhões 
de toneladas, volume 58% 
superior ao da safra 18/19.

“De maneira geral, o Es-
tado terá uma safra de grãos 
importante mesmo neste 
momento de crise profun-
da, em que outras cadeias 
enfrentam dificuldades. Os 
dados mostram que, em que 
pese a pandemia e a seca, 
a safra será significativa”, 
acrescenta Ortigara.

SOJA
O relatório mostra que 

a colheita da soja está 
concluída, e a produção 
atingiu 20,7 milhões de 
toneladas, volume recor-
de para o Estado, mesmo 
com os problemas climáti-
cos no início do plantio. As 
chuvas, embora reduzidas, 
foram suficientes para uma 
boa produção na maioria 
das regiões. A área de 5,47 
milhões de hectares é seme-
lhante à da safra 18/19. Es-
tima-se uma produtividade 
de aproximadamente 3.800 
kg/hectare. Até agora, 74% 
da produção está comercia-
lizada, um índice expressi-

vo se comparado ao do ano 
passado, que era de 44%.

MILHO
A colheita da primeira 

safra está praticamente en-
cerrada e destaca-se por 
um ganho de 100 mil tone-
ladas sobre a estimativa 
inicial, impulsionado pela 
produção acima do esperado 
em núcleos regionais como 
Ponta Grossa, Curitiba e 
Guarapuava. A produção 
está estimada em 3,5 mi-
lhões de toneladas em uma 
área de aproximadamen-

Icaraíma distribui material aos alunos 
para as atividades não presenciais

consideráveis nos valores 
envolvidos em tais certa-
mes nos anos de 2012, 2014 
e 2018.

Em 2012, quando foram 
realizadas eleições munici-
pais, as quantias licitadas so-
maram R$ 1.545.037.456,08, 
o que representou um au-
mento de 56,7% em rela-
ção ao ano anterior. Já em 
2014 e 2018, anos marcados 
por pleitos estaduais e fe-
derais, os valores totali-
zaram, respectivamente, 
R$ 1.780.752.323,05 e R$ 
2.582.410.520,24 – com au-
mentos anuais de 76,9% e 

115,4%.
Outro fato constatado 

pelo TCE-PR, ao analisar 
as importâncias mensais 
envolvidas em licitações de 
pavimentação, foi que, desde 
o final de 2016, os meses que 
apresentaram os maiores va-
lores totais foram outubro de 
2018 – quando aconteceram 
as últimos eleições gerais 
brasileiras – e março de 2020 
– momento que antecede os 
próximos pleitos municipais 
e no qual começaram a ser 
adotadas, pelo poder públi-
co, medidas de restrição à 
circulação de pessoas devido 

à pandemia da Covid-19. As 
quantias identificadas foram 
de R$ 350.655.922,88 e R$ 
354.399.415,39, respectiva-
mente.

Conclusões
Para o titular da Coorde-

nadoria de Acompanhamen-
to de Atos de Gestão (CAGE), 
Guilherme Vieira, apesar 
de os dados apurados não 
indicarem necessariamente 
a existência de irregularida-
des, eles ajudam a subsidiar 
e nortear as ações de fis-
calização promovidas pela 
Corte em relação ao tema. A 
unidade técnica coordenada 

pelo analista de controle foi 
a responsável pelo levanta-
mento.

Segundo ele, atualmente, 
o Tribunal, além de analisar 
os editais dessas licitações, 
realiza auditorias presen-
ciais para avaliar a regu-
laridade da execução dos 
contratos e a qualidade dos 
serviços realizados, a partir 
de procedimentos como a 
coleta e análise laboratorial 
dos materiais empregados 
por parte das empresas 
responsáveis pelas obras de 
pavimentação.

Vieira recomendou que 

os prefeitos paranaenses 
observem as normas aplicá-
veis ao assunto a fim de não 
incorrerem em ilegalidades 
passíveis de imposição de 
sanções pelo TCE-PR – espe-
cialmente na presente situa-
ção marcada pela pandemia 
do novo coronavírus. “Além 
das cautelas regulares que 
precisam envolver toda rea-
lização de despesa pública, 
os gestores devem, no atual 
estado de calamidade, rever 
seus orçamentos e alocar 
os recursos conforme a rea-
lidade que se apresenta”, 
afirmou.

Licitações de asfalto têm picos em períodos eleitorais no Paraná, aponta TCE

I, a equipe gestora das Instituições Municipais 
de Ensino, com a colaboração dos Professores 
da Rede Municipal, e sob a orientação da Su-
pervisora de Ensino da Secretaria Municipal 
de Educação, elaborou rotinas pedagógicas, 
que deverão ser retiradas semanalmente nas 
Escolas, de acordo com o cronograma de cada 
Instituição de Ensino. 

CRONOGRAMA PARA A RETIRDA 
DAS ATIVIDADES NÃO PRESEN-
CIAIS NAS INSTITUIÇÕES MU-
NICIPAIS DE ENSINO – PARA OS 
ALUNOS DO 1º ao 5 º ANOS

ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO 
TANCREDO NEVES – Distrito de 

Vila Rica do Ivaí
Dia 04/05 – SEGUNDA FEIRA 
Horário: das 13 AS 16 hs 

ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO 
MONTEIRO LOBATO – Distrito 

de Porto Camargo
Dia 06/05 – QUARTA FEIRA 
Horários 
08:30 as 09:30 hs -1º, 2 ºe 3 anos 
09:30 as10:30 hs - 4ºe 5 ºanos

ESCOLA MUNICIPAL THAIS 
EMERIM -(ESCOLA MUNICIPAL 

ICARAÍMA)
Dia 06/05 – QUARTA FEIRA 
TURMAS DO PERÍODO DA MANHÃ 
08:00 as 09:00 hs - 1º e 2 º anos 
09:00 as 10:00 hs -  3 º  anos
10:00 as 11:00hs - 4º e 5 º anos
TURMAS DO PERÍODO DA TARDE 
13:00 as 14:00 hs -1º e 2 º anos - 
14:00 as 15:00 hs - 3 º anos
15:00 as 16:00hs - 4º e 5 º anos

Estudantes municipais poderão estudar em casa

te 353 mil hectares. Apesar 
de pequena, esta é consi-
derada uma boa safra. A 
segunda safra de milho, por 
outro lado, sofreu com os fa-
tores climáticos. A produção 
está estimada em 12,2 mi-
lhões de toneladas em 2,3 
milhões de hectares. Apesar 
do incremento de área, Para-
ná registrou perda de 5% na 
estimativa de produção - em 
torno de 600 mil toneladas, 
principalmente nos núcleos 
regionais de Cascavel e To-
ledo.

Paraná mantém bons números da safra agrícola



WWW.ILUSTRADO.COM.BR

Campanha Maio Amarelo será por 
redes sociais por causa do Covid19
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Feriado deixa 
saldo de 11 
mortes nas 
estradas do 
Paraná

BALANÇO

Nos quatro dias do 
feriado prolongado do 
Dia do Trabalhador, 
o Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv) 
registrou 56 acidentes 
de trânsito, com 65 
pessoas feridas e 11 
mortos nas rodovias 
estaduais.

Nas rodovias que 
cortam o Litoral, hou-
ve cinco acidentes e 
uma morte. O balan-
ço, divulgado nesta 
segunda-feira (04), 
compreende as ocor-
rências entre sexta-
feira (1º) e domingo 
(03).

O Batalhão refor-
çou as medidas pre-
ventivas, com aborda-
gens e fiscalizações 
ao longo de todo o 
feriado. Houve ativi-
dades nos 56 Postos 
Rodoviários distribuí-
dos no Estado, com 
operações para orien-
tar motoristas sobre 
condutas de direção 
defensiva para evitar 
acidentes.

Com o trabalho de 
combate ao excesso 
de velocidade, os po-
liciais militares rodo-
viários fizeram 562 
imagens de radar em 
todo o Estado. Ao todo, 
foram feitas 1.129 au-
tuações de infração de 
trânsito.

Já nas fiscaliza-
ções de controle de 
alcoolemia, o BPRv fez 
37 exames etilométri-
cos. Durante as abor-
dagens os policiais 
militares fizeram dois 
encaminhamentos 
por embriaguez ao 
volante, e lavraram 
três multas. Ainda 
nas abordagens, as 
equipes verificaram a 
condição de veículos 
e condutores, resul-
tando em 37 veículos 
removidos ao pátio.

LITORAL - As fis-
calizações também 
foram reforçadas nas 
rodovias que cortam o 
Litoral. Os trabalhos 
foram desencadeados 
pelo efetivo da 1ª Com-
panhia, nos acessos 
aos municípios lito-
râneos.

Durante o feriado, 
houve cinco acidentes, 
com cinco pessoas fe-
ridas e uma morte. As 
equipes lavraram 38 
autuações de trânsito 
e seis exames etilomé-
tricos, que resultaram 
em uma prisão por 
embriaguez ao volante 
e uma multa pelo mes-
mo crime.

Moto invade quintal 
e deixa duas pessoas 
feridas em Umuarama

Umuarama – Duas pessoas ficaram feridas 
após uma moto bater no muro e invadir o quintal 
de uma residência no cruzamento das avenidas 
Liberdade com Pernambuco, no Jardim Panora-
ma, em Umuarama. 

O condutor do veículo, de 56 anos, teve fe-
rimentos graves e foi encaminhado pelo Samu 
até o hospital Nossa Senhora Aparecida. Ele 
teve traumatismo craniano e fratura em braço 
e perna. A moradora do imóvel, uma mulher 
de 45 anos, teve ferimentos leves e também foi 
socorrida atá a Casa de Saúde.

Segundo o apurado, a moto descia pela ave-
nida Pernambuco e o condutor teria perdido o 
controle ao passar pelo quebra-molas. O veículo 
quebrou o portão e invadiu o quintal, atingindo 
a mulher, que limpava a varanda. Um pilar de 
sustentação e uma parede também ficaram 
destruídos.

Umuarama – Neste mo-
mento onde tudo é atípico 
e passar por adaptações 
visando o distanciamento 
social e a proteção contra 
o Covid19 se tornou regra, 
tudo está se transforman-
do, principalmente a forma 
de se comunicar. Pensando 
nisso e também seguindo 
as orientações do Minis-
tério da Saúde, esse ano a 
campanha educativa Maio 

Amarelo será virtual e com 
material voltado para as 
redes sociais.

VIRTUAL
A informação foi divul-

gada durante o lançamento 
oficial da campanha feita 
por representantes do Mo-
vimento Maio Amarelo e 
do Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran) 
em uma live no Facebook 

ocorrida no último dia 29. 
As ações presenciais, como 
caminhadas, blitz e pa-
lestras devem ocorrer em 
setembro, quando se espera 
que a pandemia do corona-
vírus já tenha passado.

UMUARAMA
Umuarama estão sus-

pensas neste momento qual-
quer campanha educativa de 
trânsito. Segundo a diretora 

da Umutrans, Dianês Piffer, 
o Município está seguindo 
as orientações do Denatran 
e somente após a situação 
se regularizar e houver se-
gurança referente à saúde 
pública, o município fará 
campanha educativa de 
trânsito, independentemente 
da data. “Toda vez que se faz 
uma campanha educativa, se 
reduz o índice de acidentes 
e de vítimas no trânsito. Faz 

com que as pessoas parem 
e repensem suas atitudes”, 
salientou Dianês.

NAS REDES
Este ano o slogan da cam-

panha é: “Perceba o risco. 
Proteja a vida”. É assim, 
divulgando os riscos que 
o trânsito apresenta por 
intermédio das ferramentas 
de comunicação que hoje 
temos, é que vamos fazer 

desse ano o mais abrangente 
de todos na história do Movi-
mento. Abranger no sentido 
de fazer a mensagem chegar 
nos milhões de smartphones 
de todo país, por meio de 
GIFs, de vídeos curiosos, de 
figurinhas, além é claro de 
mensagens de áudio, posts 
e stories em todos os canais 
mais populares que hoje fa-
zem tanto sucesso, seja qual 
for a idade do internauta.

Arapongas – Pelo me-
nos dois carros furtados 
em Umuarama foram 
recuperados durante o 
fim de semana em Ara-
pongas, durante uma 
operação da Polícia Mili-
tar. Os veículos estavam 
em uma oficina especia-
lizada em adulteração e 
clonagem de carros. 

Segundo a Polícia 
Militar, um VW Up e 
um Jeep Renegade, fur-

Perobal – Uma ação 
conjunta das polícias Mi-
litar e Rodoviária resultou 
na apreensão de 24,250 
quilos de maconha neste 
domingo (3), em Perobal. 
A droga estava em um Fiat 
Punto que foi abandonado 
na estrada Velha, que liga 
Umuarama a Perobal. Os 
dois ocupantes do veículo 
conseguiram fugir. A droga 
foi entregue na delegacia 
da Polícia Civil de Umua-

Após perseguição, PM e PRE apreendem
24 kg de maconha em Perobal

rama.
Segundo a PRE, duran-

te patrulhamento pela PR-
323, próximo ao distrito 
de Guaiporã, a equipe vi-
sualizou o Punto forçando 
uma ultrapassagem. Foi 
tentada a abordagem, mas 
o condutor do Punto teria 
jogado o veículo contra a 
viatura policial. Os poli-
ciais realizaram alguns 
disparos com arma de fogo 
contra os pneus do veículo. 

O condutor conseguiu fugir 
e a PRE pediu reforço. 

Em Perobal, a equipe 
da Polícia Militar auxiliou 
nas buscas e populares 
contaram ter visto o veí-
culo  estrada velha, que 
liga Perobal a Umuarama. 
No local o veículo foi en-
contrado. Os ocupantes 
haviam fugido. Os policiais 
realizaram buscas na mata 
e acabaram encontrando 
uma bolsa com a maconha.

Carros furtados em Umuarama
são recuperados em Arapongas

tados em Umuarama, 
foram recuperados na 
ação, realizada no sá-
bado (2). 

Seis pessoas, quatro 
homens e duas mulhe-
res, foram presas na 
ocorrência que teve iní-
cio em uma oficina na 
Rua Mergulhãozinho, 
no Conjunto Araucária. 
No total foram recu-
perados sete veículos 
adulterados.

Icaraíma – A Polícia 
Militar (PM) apreendeu 
483 quilos de maconha 
após atender um acidente 
de trânsito onde o condu-
tor embriagado bateu um 
VW Parati contra um pos-
te de iluminação pública, 
no fim da tarde de sábado 
(2), na área central de 
Icaraíma.

Segundo a PM, o con-
dutor de 25 anos fugiu da 
polícia durante uma ten-
tativa de abordagem, na 
fuga o condutor acabou 
batendo a Parati em um 
poste e em uma árvore. 
Ao realizar o teste do eti-
lômetro apontou dosagem 
de 0,83 mg/l de ar expe-
lido, o que configurou 
crime de trânsito. 

Segundo a PM, o moto-
rista foi levado para a De-

Homem embriagado bate carro e 
PM apreende quase 500 kg de maconha

O Procon-PR vem aten-
dendo normalmente o con-
sumidor desde o início da 
pandemia do coronavírus, 
em março, através de vá-
rias plataformas online, 
de forma a evitar aglome-
rações.

Como as audiências 
estão suspensas, o órgão, 
vinculado à Secretaria de 
Justiça, Família e Traba-
lho, passou a notificar os 
fornecedores de produtos 
e serviços para que apre-
sentem uma solução às 
reclamações formalizadas 
pelos consumidores num 
prazo máximo de 10 dias 
úteis.

“A medida excepcional, 
que evita aglomerações e 
preserva o consumidor, 
objetiva dar endereça-
mento às reclamações 

legacia de Polícia Civil de 
Icaraíma, o veículo reco-
lhido e confeccionado os 
autos de infração. Ainda 
segundo a PM, durante o 
andamento da ocorrência 
por embriaguez, chegou 
uma denúncia de que 
o homem preso estaria 
guardando grande quan-
tidade de drogas em uma 
chácara localizado na 
Estrada Porto Camargo 
área rural de Icaraíma. 

Ainda durante a ma-
drugada de domingo (3) 
os policiais conseguiram 
localizar a chácara e ao 
chegarem ao local foi 
localizado debaixo de 
cobertores grande quan-
tidade de maconha, tota-
lizando 483 quilos a droga 
foi encaminhada até a 
Delegacia de Icaraíma.

Procon-PR dá 10 dias para 
empresas solucionarem reclamações

apresentadas pelos ci-
dadãos, através dos pro-
cessos administrativos já 
formalizados.

“Na prática, exige dos 
fornecedores a solução 
para o problema do con-
sumidor sem que haja a 
necessidade de reunir 
as partes em audiências, 
o que é perigoso nesse 
momento”, explica o se-
cretário Ney Leprevost.

Além das reclamações 
individuais, o Procon-PR 
vem também investigan-
do denúncias de preços 
abusivos, o que já gerou 
a notificação de mais de 
seiscentos estabelecimen-
tos comerciais.

A chefe do Procon-PR, 
Claudia Silvano, alerta que 
a partir do recebimento 
das notificações os for-

necedores devem manter 
contato com os consu-
midores para resolver o 
problema apresentado. 
Não havendo a solução nos 
prazos apontados, a em-
presa está sujeita a multas 
que variam de seiscentos a 
oito milhões de reais.

À medida em que as 
notificações são emitidas, 
os consumidores são in-
formados pelo Procon-PR 
por telefone sobre o novo 
procedimento.

“É importante que após 
receber as ligações do 
Procon-PR o consumidor 
fique atento, já que os 
contatos realizados pelos 
fornecedores após o rece-
bimento das notificações 
possivelmente se darão 
também por telefone”, 
finaliza Claudia.
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Preocupante
Através de uma rede so-

cial, Fernanda Lima desaba-
fou a sua preocupação e tris-
teza. O pai da apresentadora, 
Cleomar, está hospitalizado 
há quase 30 dias porque con-
traiu a Covid-19. Ela fez uma 
declaração de amor a ele, 
pediu que ele reagisse e tam-
bém compartilhou que o pai 
se infectou porque foi teimoso 
e não cumpriu as recomenda-
ções de isolamento. 

“Todos pela Saúde”
Esta foi a legenda da foto 

que Grazi Massafera na qual 
ela aparece usando uma más-
cara. A atriz segue em franca 
campanha alertando as pes-
soas quanto à necessidade 
de isolamento e de cumprir as 
determinações da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS). 

Solidária
Beyoncé participou da gra-

vação de um remix da música 
“Savage”, de Megan Thee 
Stallion. A renda será des-
tinada ao combate contra o 
novo coronavírus na cidade de 
Houston, nos Estados Unidos. 

Susto
O cantor Christian, que 

faz dupla com Ralf, sofreu um 
acidente em casa. Ele caiu de 
uma escada e fraturou três 
costelas. Precisou de cuida-
dos hospitalares, mas já está 
se recuperando em casa. 

Alguma surpresa agradável no setor 
amoroso por parte de alguém amigo 
virá melhorar este dia. Enfrente os 
problemas difíceis com tranquilidade e 
confiança em si. Não seja sedentário.

Indícios favoráveis nos seus assuntos 
pessoais e profissionais. Obtenção de 
segredos importantes. Tenha confian-
ça em Deus para ser muito feliz em 
todas as suas atitudes.

Talvez você tenha de fazer algumas 
mudanças inesperadas na sua vida, 
mas não se preocupe, pois os resulta-
dos serão excelentes. Sucesso social 
espera por você. 

Tudo indica que você se sentirá 
disposto a tirar alguns dias de folga 
e curtir ao lado da pessoa amada um 
merecido descanso, mesmo que em 
casa. Relaxe e esqueça os problemas.

Não tente forçar nada. Deixe a vida 
ser um profundo acaso. Veja Deus 
abrindo milhões de flores todo o dia 
sem forçar os botões. Pense mais nas 
pequenas coisas e verá quanto tem 
para apreciar.

Será bem-sucedido hoje, notada-
mente se adotar uma atitude otimista. 
Dia excelente para estudos, amor e 
cultura. Melhor ainda para mandar 
mensagens de otimismo aos amigos.

A violência é fruto da falta de amor. 
Quando nós nos amarmos como o 
Criador nos ama, e amará sempre, 
ninguém mais levantará o braço para 
agredir. Você precisa ter mais amor 
em sua vida.

Este é um dia ideal para você. Vai 
progredir no campo financeiro. O amor 
também está em excelente aspecto 
astral. Aproveite qualquer chance de 
melhorar e progredir.

Alguma coisa diferente, estranha, 
poderá acontecer hoje. Fase propícia 
para progredir através do trabalho e 
enriquecer de uma hora para outra. 
Aproveite as oportunidades.

Bom dia para tratar de assuntos finan-
ceiros. Todavia, seja cortês e procure 
medir bem as palavras, ao tratar com 
nativos de Escorpião. Favorável ao 
amor. Exercite sua cultura, leia um 
bom livro.

Bom dia para tratar com políticos e 
pessoas ligadas à igreja. Êxito profis-
sional. Boa saúde. Se tiver oportuni-
dade, aproveite o dia para descansar 
e viver a vida com mais calma.

Todas as portas se abrirão, bastando 
encarar a vida com otimismo e decisão 
de aproveitar as boas oportunidades. 
Não se entregue a sanha dos inimigos 
ocultos nem descuide de sua saúde. 

MALHAÇÃO: VIVA A DIFERENÇA – 17h45, 
na Globo

Keyla tenta acalmar Tonico. Juca leva um fora de 
Benê. Benê convence Guto a continuar com as aulas 
de piano. Josefina tenta ensinar Roney a dançar forró. 
Jota se incomoda ao ver Ellen dançar com Fio. Keyla 
e Tato se amam. Juca aconselha Jota a não mentir 
sobre seus sentimentos por Ellen. Lica convida MB 
para jantar, e se surpreende ao encontrar Felipe em 
sua casa. Anderson pede para a irmã entregar um 
pendrive para Tina. Clara provoca Lica. Tato pergunta 
por que Keyla quer manter segredo sobre seu namoro.
 

NOVO MUNDO - 18h20, na Globo 
Anna tenta acordar Thomas, e Joaquim observa 

desconfiado. Amália exige a presença de Cecília para 
a Madre. Piatã se declara e beija Jacira. Leopoldina 
impede Anna de contar a verdade para Joaquim e 
Thomas sobre a paternidade de seu filho. Joaquim se 
emociona ao falar do bebê de Anna e diz que desconfia 
de Thomas no partido português. Anna cuida de Tho-
mas e conta que Joaquim a salvou do ataque.  Avilez 
anuncia que um navio português acabou de chegar 
para levar Pedro e Leopoldina de volta à Europa. 
Domitila incentiva Francisco a montar uma comitiva 
para apoiar Dom Pedro e diz que vai com o irmão na 
viagem. Avilez e Joaquim duelam. 

TOTALMENTE DEMAIS - 19h30, na Globo 
Carolina não gosta de saber que Eliza mora na casa 

de Arthur. Jacaré diz a Braço que Rafael é a pessoa 
que pode lhe dizer onde Nina está. Jacaré manda 
Riscado vigiar Rafael. Leila consegue um estágio na 
revista Totalmente Demais. Jonatas critica Rosânge-
la por aceitar as investidas de Florisval e lembra à 
mãe que o ex-padrasto está com outra mulher. Leila 
consegue encontrar o endereço do Bar Boca da Mata. 
Lili descobre informações sobre o passado de Sofia.
 
AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Ester é a nova vítima do canal “Vou Te Zuar”. 
Nancy conta para a avó que Waldisney é filho da chefe 
do crime do Jd. Bem Te Vi. Mirela pede para Raquel 
ajuda-la com a rádio da escola. A lanchonete da escola 
é substituída por máquinas de lanches automatizadas. 
Mirela tenta fazer as pazes com Vini. Ester peita Filipa 
e Iure flagra a cena. Mosquito tenta resgatar Zóio do 
mundo do crime. Yasmin começa as sessões de terapia 
com Helô. Mário e Benício armam um plano para Gael 
e Lorena fazerem as pazes. Jeff descobre que Brenda 
está ficando com outro garoto.

FINA ESTAMPA - 21h15, na Globo 
Pereirinha é resgatado pelos bombeiros, e Celes-

te tenta acalmar Griselda. Vilma liga para Quinzé 
e Antenor e avisa que o pai está de volta. Tereza 
Cristina diz que promoverá uma festa no dia em 
que Griselda for morar no condomínio. Griselda 
fala para Pereirinha que Guaracy é seu noivo. Juan 
Guilherme diz a Fábio que deixará de sair com di-
versas mulheres. Griselda mostra para Pereirinha a 
certidão provando que ela é viúva. Quinzé, Antenor e 
Amália decidem se o pai fica ou vai embora de casa.
 
CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Frederico vai até a mansão e descobre que Na-
varro é apenas empregado do local, pois a casa é de 
Regina. Arthur fica chocado ao saber que Priscila é 
filha de Geraldo. Rebeca e Nina estranham o compor-
tamento de Manuela, que voltou a ser como sempre 
foi, inclusive quanto as roupas. Regina diz para os 
capangas se esconderem no galpão para que não se-
jam pegos pela polícia. Téo conta sobre quem é Omar 
para Manuela. Padre Lutero encontra Omar choran-
do na igreja. Flora diz para Julia não ir com o casal 
que quer adotá-la, pois eles não são boas pessoas.

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

Professores do mestrado em Direito Processual 
e Cidadania estão comemorando a aprovação do 

acadêmico Wellington Rocha de Lima no programa de 
doutorado da Universidade de Marília/SP.

No processo seletivo da Unimar, ficou em primeiro 
lugar. Sua proposta de estudo se encaixa na área de 
concentração em Empreendimentos econômicos, 
desenvolvimentos e mudança social, tendo como 

base sua dissertação que abordou ‘A autocomposição 
na relação negocial entre estado e empresa: função 

econômica e social’.
Na Unipar, Wellington ingressou no mestrado em 
2017, como aluno regular; em suas pesquisas foi 

orientado pela professora Jussara Borges Ferreira, 
conseguindo nota máxima em sua dissertação 

defendida no início do ano passado. 
Logo depois, veio a oportunidade de publicar um livro, 
em parceria com sua orientadora. A obra ‘Mediação, 

Conciliação e Acordos nos Atos de Improbidade 
Administrativa’ saiu com selo da editora Lumen Juris. 
Atualmente ele é professor do Centro Universitário 

da Grande Doutorados (Unigran) e também da 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems).

Primeiro lugar: Mestre em 
Direito pela Unipar é aprovado 

em doutorado 

Será mesmo?
Foi noticiado que Ronnie Von gostaria de vender a man-

são onde mora há trinta anos com sua mulher, Kika Von. O 
imóvel tem três mil metros quadrados e valeria em torno 
de 16 a 20 milhões de Reais. Além da confortável casa, tem 
quadra de tênis, piscina e garagem para quinze carros. A 
intenção do apresentador seria construir uma casa menor 
no terreno que ele tem ao lado de sua atual moradia.

Mais uma live de 
Roberto Carlos

O rei gostou da experiência e fará uma nova live no 
próximo domingo, 10 de maio, quando comemoramos 
o Dia das Mães. Consta que a apresentação terá a du-
ração de meia hora.

Salvo
O diretor global 

Mauro Farias, que é 
marido da atriz Heloí-
sa Perissé, precisou 
ficar em isolamento 
total e em tratamento 
contra a Covid-19. 
Felizmente, ele se 
curou da doença e 
cumpre as regras do 
isolamento social ao 
lado da família.  

Passando bem
Segundo familiares de Raul Gil, ele está se recuperan-

do bem da cirurgia que fez nos pulmões. O apresentador 
precisou da intervenção devido a uma queda que sofreu 
em sua casa, na qual fraturou costelas que perfuraram o 
pulmão. Força, menino!

Estreando
No dia 21 de maio estreará na MTV a nova temporada 

do “De Férias Com o Ex-Brasil”. Lembrando que tudo já es-
tava gravado quando a rotina foi alterada pela pandemia. 

Contando a história
Boateiros de plantão contam que Angelina Jolie teria 

a intenção de escrever uma autobiografia contando prin-
cipalmente os detalhes do seu casamento de onze anos 
com Brad Pitt com quem tem seis filhos, inclusive falando 
sobre a separação do casal. 
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Palmeiras descarta volta ao 
CT e promoverá treinos ao 
vivo por vídeo para elenco

São Paulo, (AE) - O técnico do Palmeiras, Van-
derlei Luxemburgo, explicou nesta segunda-feira 
como o time vai retomar as atividades durante a 
pandemia do novo coronavírus. Em vídeo divulgado 
nas redes sociais do clube, o treinador afirmou que 
os jogadores vão continuar a trabalhar dentro de 
casa, porém vão seguir as instruções transmitidas 
ao vivo por um membro da comissão técnica do 
clube. Os atletas também deverão utilizar um celular 
para registrar em tempo real que estão realizando.

Luxemburgo disse que o elenco vai realizar as 
atividades nesta semana todos os dias a partir 
das 10 horas. “Nós vamos na casa dos jogadores, 
até onde eles estão, e vamos fazer um treinamento 
ministrado para eles por um profissional, fazendo 
a demonstração daquilo que eles têm de fazer”, 
explicou. 

O elenco estava de férias coletivas até 30 de abril, 
mas agora terá de cumprir este trabalho à distância. 
Luxemburgo afirmou que o Palmeiras vai utilizar a 
tecnologia existente na TV institucional do clube 
para fazer com que um profissional possa transmitir 
em tempo real a demonstração da atividade que 
precisa ser feita pelos jogadores. “É uma novidade, 
algo que conseguimos criar para que o Palmeiras 
não pudesse deixar de treinar. Usar a criatividade 
e a estrutura do clube a favor é fundamental neste 
momento”, comentou o técnico. 

O treinador relatou que desde a paralisação 
das atividades, em março, a comissão técnica e os 
jogadores têm se comunicado com frequência com o 
auxílio de tecnologia. Ao longo desse período, o clube 
negociou a redução salarial de 25% para os meses 
de maio e junho, assim como vai alterar o regime 
de pagamento dos direitos de imagem. Os valores 
de abril serão divididos entre os meses de agosto 
e dezembro de 2020, enquanto os de maio serão 
distribuídos entre janeiro e junho do ano que vem.

O técnico do Palmeiras disse que até o momento o 
clube não tem a previsão de quando voltará a treinar 
na Academia de Futebol.

 IMAIS UM POUCO

Após reunião com FPF, clubes seguem 
sem data para volta aos treinos e do Paulista

São Paulo, (AE) - O Cam-
peonato Paulista segue sem 
data para ser retomado. Nes-
ta segunda-feira, em reunião 
promovida pela FPF e que 
contou com a presença dos 
representantes dos clubes, 
ficou decidido que as ativi-
dades só vão ser retomadas 
quando houver o aval das 
autoridades de saúde esta-
duais e municipais.

O Paulistão foi paralisado 
após a conclusão da décima 
rodada da primeira fase, em 
16 de março, em função da 
pandemia do coronavírus. 
Ainda faltavam duas jorna-
das para o encerramento 
da etapa classificatória às 
quartas de final. Na semana 
passada, porém, em encon-
tro entre a CBF, membros 
das federações e do Minis-
tério da Saúde, se colocou 
em pauta a possibilidade de 
os campeonatos estaduais 
serem retomados no dia 17.

“A gente não vai dar um 
passo precipitado para ter 
um problema na frente, ain-
da mais com a pandemia 
evoluindo. A gente está res-
guardando os jogadores e 
todos no clube”, disse José 
Carlos Peres, presidente do 
Santos, ao Estado. 

Porém, já se imaginava 
que isso não ocorreria em 
São Paulo, o estado com o 

Rio, (AE) - Massagista 
do Flamengo há 40 anos, 
Jorge Luiz Domingos mor-
reu, nesta segunda-feira 
no Rio de Janeiro, após 
sofrer uma parada car-
díaca por complicações 
provocadas pelo efeito do 
coronavírus. 

Mais conhecido como 
Jorginho, o massagista 
de 68 anos, trabalhou no 
Flamengo desde 1980 e 
fez parte da delegação 
do clube na conquista do 
Mundial Interclubes de 
1981, assim como da se-

Hoofddorp, Holanda, 
(AE) - Dois dias depois da 
seleção feminina de fute-
bol dos Estados Unidos 
perder o processo contra 
a Federação Norte-Ameri-
cana no qual exigia igual-
dade de salários com o 
time masculino, o FIFPro, 
o Sindicato de Jogadores 
Profissionais, publicou, 
nesta segunda-feira, um 
documento de 112 páginas 
em que reclama, entre 
outras coisas, “um trata-
mento justo, coerente e 
de grande alcance”, além 

São Paulo, (AE) - A 
temporada 2019/2020 do 
Novo Basquete Brasi l 
(NBB) está encerrada. Em 
assembleia geral realiza-
da via videoconferência 
nesta segunda-feira, os 
clubes decidiram de for-
ma unânime pelo cance-
lamento do torneio, sem 
apontar um campeão, por 
causa da pandemia do 
novo coronavírus.

Mesmo contando com 

maior número de casos de 
coronavírus no Brasil. E a 
reunião desta segunda-feira 
ratificou a postura de que 
o campeonato e os treinos 

só recomeçarão quando for 
permitido pela Secretária 
Estadual de Saúde. Foi uma 
decisão diferente da adotada 
no Rio pela Ferj, que liberou 

a realização de treinos pelos 
clubes - o governo do Estado 
e a Prefeitura do Rio, porém, 
vetaram essa possibilidade.

“O futebol paulista, unido 

e consciente de seu papel 
perante à sociedade, afir-
ma que apenas voltará às 
atividades quando as auto-
ridades de saúde estadual 

e municipais permitirem, 
preservando a integridade 
de todos os envolvidos na 
organização das partidas”, 
afirma trecho de comunica-
do oficial divulgado após a 
reunião. 

São Paulo está em isola-
mento social até o próximo 
domingo, por determina-
ção do governador João 
Doria, que deve anunciar 
novas medidas nos próxi-
mos dias, especialmente 
sobre como e quando o 
Estão poderá deixar essa 
condição. Até por isso, em-
bora o período de 30 dias 
de férias dos clubes tenha 
chegado ao fim, nenhum 
time retomou as ativida-
des - nesta segunda-feira, 
o Palmeiras definiu que os 
jogadores vão continuar a 
trabalhar dentro de casa, 
porém vão seguir as ins-
truções transmitidas ao 
vivo por um membro da 
comissão técnica do clube.

Na reunião desta segun-
da, ficou determinado que 
a volta aos CT’s também só 
ocorrerá de modo conjunto 
entre as equipes. “A decisão 
de voltar conjuntamente foi 
importante para demonstrar 
união. É até uma questão de 
ética entre os participantes 
do campeonato”, acrescen-
tou o presidente do Santos.

Santo André é o líder hoje em pontos e sonha ser declarado campeão 

Jorginho, massagista do Flamengo por 
40 anos, morre por causa do coronavírus

leção brasileira na Copa 
do Mundo de 2002. 

O caso de coronavírus 
de Jorginho foi o terceiro 
no Flamengo durante a 
pandemia.  O vice-pre-
sidente de Embaixadas 
e Consulados do clube, 
Mauricio Gomes de Mat-
tos, já se recuperou e 
teve alta

“É com muita tristeza 
que o Clube de Regatas 
do Flamengo comunica o 
falecimento do massagis-
ta Jorge Luiz Domingos, 
mais conhecido como Jor-

ginho, funcionário mais 
antigo do departamento 
de futebol e com quatro 
décadas dedicadas com 
muito amor, carinho e 
seriedade ao clube”, es-
creveu o clube em seu 
site oficial, ao prestar 
“condolências à família, 
amigos e companheiros 
de trabalho de Jorginho” 
e agradecer “eternamen-
te por toda a sua dedica-
ção durante muitos anos 
ao rubro-negro”.

Vários jogadores do 
elenco do Flamengo la-

mentaram a morte de 
Jorginho, como o meia 
Diego.  “Dia  de  luto  e 
tristeza por perder um 
amigo! Nesses anos tra-
balhando juntos entre 
Flamengo e Seleção, sua 
maneira alegre, descon-
traída e companheira fa-
ziam dele um cara mais 
do que especial pra mim 
e todos. Seu sorriso con-
tinuará nos iluminando, 
amigo! Descanse em paz, 
Jorginho!”, escreveu o 
meia em seu perfi l  no 
Twitter.

de considerar necessário 
tomar outro caminho com 
relação ao futebol femini-
no em alguns aspectos.

O sindicato ressalta 
que “as regulamentações 
do mercado não devem 
ser aplicadas cegamente 
ao futebol feminino”, pois 
poderia causar consequên-
cias negativas. “Regras de 
compensação poderiam 
impedir significativamente 
o fluxo de jovens talentos e 
o desenvolvimento desses 
jogadores.”

O documento também 

pede a revisão do regu-
lamento da FIFA sobre o 
Estatuto e Transferência 
de Jogadores a ser apli-
cado ao futebol femini-
no, dando autonomia e 
responsabilidade a nível 
nacional para federações, 
ligas e clubes.

“Quando as normas 
trabalhistas entram em 
vigor ocorre um cresci-
mento maior do número 
de clubes profissionais, 
além de competições mais 
fortes em todas as fren-
tes; e isso tem o potencial 

de tornar o ciclo mais 
interessante”,  disse o 
FIFPRO.

O estudo também apon-
ta algumas alterações que 
poderão ser feitas rapi-
damente. “Nesta primeira 
fase do desenvolvimento do 
esporte, o mais oportuno 
a fazer são os direitos de 
trabalho básico e funda-
mental. Isso exigirá um 
esforço do grupo de joga-
dores e dirigentes para que 
se reforme os caminhos a 
serem seguidos. É necessá-
ria a união de todos.”

Sindicato pede “condições adequadas” 
e “trato justo” para o futebol feminino

um projeto que poderia 
viabilizar o retorno da 
competição nos próxi-
mos meses, os times não 
tiveram segurança em 
relação ao controle da 
pandemia no Brasil e o 
aspecto da saúde dos pro-
fissionais envolvidos foi 
determinante na decisão. 
A crise econômica mun-
dial também contribuiu 
para que o NBB fosse 
cancelado.

“Nós fomos até o estou-
ro do cronômetro. Ouvi-
mos todos os personagens 
que fazem do NBB uma 
das competições mais 
admiradas do Brasil. Sen-
tamos semanalmente com 
todos os clubes, atletas, 
técnicos, árbitros, pa-
trocinadores, parceiros 
de mídia, e criamos um 
projeto para retomar a 
competição. É triste ter 
que encerrar a temporada 

e não queríamos isso, mas 
saímos dessa experiência 
convictos que f izemos 
tudo o que foi possível”, 
afirmou o presidente in-
terino da Liga Nacional 
de Basquete (LNB), Nilo 
Guimarães.

A LNB informou que 
nas últimas duas sema-
nas os clubes avaliaram 
o projeto realizado pela 
equipe multidisciplinar, 
que foi formada para bus-

car algumas alternativas 
para retomar o NBB. O 
material  continha um 
estudo de todos os proce-
dimentos médicos neces-
sários e recomendados 
pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), além 
da avaliação financeira, 
estrutural e de logística 
para execução dos jogos 
de playoffs.

Dividido em três fases, 
o projeto incluía as ava-

liações físicas dos atletas 
na volta aos treinos, todo 
o período de treinamento 
e o recomeço da compe-
tição. Esse processo era 
previsto para durar cerca 
de 40 dias. A testagem 
de todos os profissionais 
envolvidos na retomada 
do NBB também estava no 
projeto em diversas eta-
pas da programação, com 
um total de 2 mil testes.

Clubes decidem pelo cancelamento da temporada 2019/2020 do NBB
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ET                                    

CRUZE LTZ 
18/18

Branco, completo, 40.000Km. 
R$ 83.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

S10 DUPLA LTZ  
2018/2018

Preto, flex, 4x4, 18.000kM. 
R$ 110.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA 2000  / 
2000

Verde, automático, R$ 
12.500,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292/ 99976-0563.

VECTRA GLS  
2001

Bordo, completo. R$ 
13.500,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292/ 99976-0563.

VECTRA SEDAN 
ELEGANCE 

07/08
Cinza, flex, completo. R$ 
24.500,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

ZAFIRA 
ELEGANCE 

04/05
Prata, completa. R$ 
24.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563

FIAT                                         
FIORINO 

FURGÃO 1.5 
2012

Branca, R$ 22.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292 
/ 99976-0563.

UNO 11/12
Branco, 02 portas, ar. R$ 
14.000,00. 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                                         
ECOSPORT  SE 

18/19
Branca, automática, 6.000Km, 
R$ 65.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

IMPORTAD
OS                                   

COROLLA XEI 
2.0 11/12

Prata, R$ 52.000,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292/ 
99976-0563.

HONDA CIVIC 
LXR 15/16

2.0, cinza, completo, 58 
mil km . R$ 64.000,00.  
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292 
/  99976-0563.

HONDA CIVIC 
LXR 2.0 2014

Branco, multimidia, camera 
de ré. R$ 53.000,00.  
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292 
/  99976-0563.

VOLKSWA
GEN                                   

GOL 1.6 99/99
04 portas, verde, completo, 
ar, direção, vidro. R$ 
13.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

GOL TREND 
2008

1.0, Básico, preto. R$ 
15.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 9 
8427-7232 / 9 9766-0544.

MOTOS                                        
MOTO YAMAHA 

XTZ 18
Azul,1.000Km rodado, R$ 
16.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

Carros ano      Cor  opCionais  valor 
COBALT 1.4 LTZ 13/14 PRATA COMPLETO R$ 37.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO 17/17 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN 1.8 LT 14/14 PRATA COMPELTO, AUT, COURO R$ 48.900,00

CRUZE SEDAN 1.8 LT 15/15 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 54.900,00

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

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

HARLEy DAVIDSON V-ROD 1.250CC 13/13 PRETO COMPETO R$ 37.900,00

HB20X 1.6 FLEX 13/14 PRATA COMPLETO R$ 35.900,00 

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

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

ONIX 1.4 LTZ 16/16 BRANCO COMPLETO R$ 41.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 57.900,00

PRISMA 1.0 LT 14/15 BRANCO COMPLETO R$ 35.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT 16/17 BRANCO COMPLETO R$ 49.900,00

PRISMA 1.4 LT 18/19 PRATA COMPLETO R$ 48.900,00

PRISMA 1.4 LTZ 17/18 PRATA COMPLETO R$ 48.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT. 16/17 VERMELHO COMPLETO, AUT R$ 47.900,00

S10 2.5 LT FLEX 4X2 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 89.900,00

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

TOyOTA Sw4 SRV 4X4 13/13 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 119.900,00

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

FIAT

FORD

OUTRAS MARCAS

VOLKSWAGEN  

MOTOS

CHEVROLET
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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

CASAS                                        
ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Sobrado localizado na 
Rua Irineu Fernando de 
Oliveira, n° 2343, Parque 
Vitória Regia, Umuarama/
PR. Contendo 180m² de 
área construída, 220m² 
de área total, possuindo 
1 suíte, 2 quartos, 1quarto 
adicional,  banheiro social, 
sala de TV, sala de estar, 
despensa, área de serviço, 
cozinha planejada, academia, 
churrasqueira, espaço 
gourmet com ambiente 
fechado, piscina, ar 
condicionado, moveis 
planejados e garagem. 
Valor R$ 560.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44) 99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Sobrado localizado na 
Rua Thelmo Galvão 
Moreira, n° 2436, Jardim 
Laguna, Umuarama/PR. 
Contendo 153m² de área 
construída e 200m² de área 
total, possuindo 1 suíte, 
2 quartos, banheiro social, 
sala de TV, sala de estar, 
cozinha, área de serviço,  
churrasqueira, piscina e 
2 vagas de garagem. 
Valor R$ 590.000,00, para 
pagamentos a vista R$ 
550.000,00! Interessados 
tratar pelos telefones 
(44) 3056-6100 ou (44) 
99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Casa localizada na 
Avenida Olinda, Jardim 
Yoshii, Umuarama/PR. 
Contendo 100m² de área 
construída, 195.96m² de 
área total,  possuindo  1 
suíte, 2 quartos, banheiro 
social, sala, cozinha e 2 
vagas de garagem. Valor 
R$ 330.000,00

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Casa localizada na Rua 
Mimosa, n° 2920, Jardim 
Tangará, Umuarama/PR. 
Contendo 142.50m² de área 
construída, 182.32m² área 
total, possuindo 1 suíte, 2 
quartos, banheiro social,  
sala de TV, sala de estar, 
cozinha, área de serviço, 
hall, e 2 vagas de garagem. 
Valor R$380.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44) 99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Excelente Residência de 
alto padrão, localizada no 
condomínio Paysage 
Essenza, próximo ao 
Palladium Shopping de 
Umuarama/PR. Contendo 
148m² de área construída, 
252m² de área total, 
possuindo 3 suítes, banheiro 
social, sala, cozinha com 
churrasqueira, lavanderia 

e 2 vagas de garagem. 
O condomínio possui 
piscina, playground, quadra 
poliesportiva, academia, 
salão de festa e portaria 
24hs. Valor R$ 680.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44) 99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Casa de alvenaria, construção 
antiga, localizada na Rua 
Nicanor dos Santos Silva, n° 
4964, Zona I, Umuarama/PR. 
Sendo 576.30m² de área 
total.  Valor R$ 360.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44) 99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Casa localizada na Rua 
Djean Garcia de Lima, n° 
4131, Parque Residencial 
Metropolitano, Umuarama/
PR. Contendo 110m² de 
área construída, 245m² 
área total, possuindo 1 
suíte, 2 quartos,  banheiro 
social, sala de TV, sala, 
área de serviço, cozinha e 
garagem. Valor R$380.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44) 99122-8210.

LOTES 
RURAIS                                 

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Chácara localizada em Porto 
Camargo, com vista para 
o Rio Paraná. Com área 
de 2.000m² com matricula 
individualizada de 1.396m², 
contendo uma casa de 
Madeira (perfeita) com área 
de aproximadamente de 
80m² sendo  01 Suíte, 01 
Quarto, cozinha, despensa e 
varanda, todos os ambientes 
amplos. (construção perfeita) 
Quiosque com churrasqueira, 
despensa e lavado. Pomar 
e Piscina, casa mobiliada 
e com ar condicionado. 
Valor R$400.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44) 99122-8210.

CASAS                                       

LOTES 
RURAIS                                
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Prefeitura MuniciPal de alto Paraíso
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA N.º 225/2020
SÚMULA: Designa Servidor Público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e com base nos 
dispositivos legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar o Servidor VALDEMIR RIBEIRO SPARAPAN, portador da Carteira de Identidade RG n.º 8.223.284-
2, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de ASSISTENTE DE PROCESAMENTO DE DADOS, para responder e 
assinar pelo CONTADOR, no período de 04 de maio a 23 de maio de 2020, sem ônus ao município.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 04 (quatro) dias do mês 
de maio de 2020.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

ÓRGÃO REPASSADOR / PROGRAMA DATA VALORES
UNIÃO - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 30/04/2020 282.045,21                 
TOTAL REPASSE 282.045,21                 

UNIÃO - Cota Parte do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural 30/04/2020 3.044,12                     
TOTAL REPASSE 3.044,12                     

Bloco Gestão Prog. Bolsa Família e Cad. Único 29/04/2020 1.430,00                     
TOTAL REPASSE 1.430,00                     

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

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

DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

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

NOTIFICAÇÃO

www.altoparaiso.pr.gov.br

Alto Paraíso, 04 de Maio de 2020.

cÂMara MuniciPal de alto PiQuiri
Estado do Paraná
CNPJ 78.202.181/0001-26
Rua Sebastião Pereira de Oliveira, 2.131 - Centro – Cx. Postal 02 - 3656-1333 44-  - CEP 87580-000
ALTO PIQUIRI    -   Paraná
www.cmaltopiquiri.pr.gov.br              camalpi@hotmail.com
PORTARIA Nº. 009/2020
SÚMULA: Designa o servidor JESUÍNO RUYS CASTRO para desempenhar a gestão do Portal da Transparência da 
Câmara Municipal de Alto Piquiri.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, Sr. GESSÉ ALVES DE SOUZA, no 
uso de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal e Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica o servidor Jesuíno Ruys Castro responsável pela alimentação das informações pertinentes ao site da 
Transparência da Câmara Municipal de Alto Piquiri, no exercício de 2020.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2020.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, aos 04 dias do mês de maio 
de 2020.
GESSÉ ALVES DE SOUZA
Presidente

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

LEI ORDINÁRIA Nº  543/2020, de 30 de Abril de 2020.

Reajusta salários, proventos e pensões do Regime
Estatutário, Regime Próprio de Previdência e regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, na forma que
especifica, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal sanciono a seguinte,

 
LEI:

Art. 1º Ficam reajustados, com base no INPC divulgado pela FGV/IBGE do ano de 2019, em 4,48%
(quatro vírgula quarenta e oito por cento), os salários dos servidores públicos estatutários e
comissionados, bem como os proventos e pensões dos aposentados e pensionistas do Município de
Alto Piquiri-PR, sob o Regime Próprio de Previdência, a partir do mês de janeiro de 2020, observado
o disposto na Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003, regulamentada pela Lei
Federal n° 10.887 de 18 de junho de 2004, no que se refere aos reajustes dos benefícios concedidos
em seu artigo 15.

Art. 2º Ficam concedidos o mesmo reajuste de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento), aos
salários dos empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho ? CLT, a partir do
mês de janeiro de 2020.

Art. 3º Ficam concedidos o mesmo reajuste de 12,84% (doze vírgula oitenta e quatro por cento), ao
piso nacional dos profissionais do magistério, a partir do mês de janeiro de 2020.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de
1° de janeiro de 2020.

Alto Piquiri, Quinta-feira, 30 de Abril de 2020.

Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

LEI ORDINÁRIA Nº  544/2020, de 30 de Abril de 2020.

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de reajuste de perda
salarial aos servidores da Câmara Municipal de Alto Piquiri -
PR. e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal sanciono a seguinte,

 
LEI:

Art. 1º Ficam reajustados, com base no INPC divulgado pela FGV/IBGE do ano de 2019, em 4,48
(quatro vírgula quarenta e oito por cento), os salários dos servidores da Câmara Municipal de Alto
Piquiri – PR.

 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei, correrão por conta de dotação própria do
orçamento deste Poder Legislativo Municipal.

Art. 3º O reajuste dos vencimentos, a que se refere esta Lei, atende o disposto na Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, regulamentada pela Lei Federal nº 10.887 de 18
de junho de 2004, no que se refere aos reajustes dos benefícios definidos em seu artigo 15.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de
1º de Janeiro de 2020.

Alto Piquiri, Quinta-feira, 30 de Abril de 2020.

Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

LEI ORDINÁRIA Nº  545/2020, de 30 de Abril de 2020.

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de reajuste de perda
salarial aos Vereadores da Câmara Municipal de Alto Piquiri -
PR., e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal sanciono a seguinte,

 
LEI:

Art. 1º Ficam reajustados, com base no INPC divulgado pela FGV/IBGE do ano de 2019, em 4,48
(quatro vírgula quarenta e oito por cento), os salários dos vereadores da Câmara Municipal de Alto
Piquiri – PR.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei, correrão por conta de dotação própria do
orçamento deste Poder Legislativo Municipal.

Art. 3º O reajuste dos vencimentos, a que se refere esta Lei, atende o disposto na Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, regulamentada pela Lei Federal nº 10.887 de 18
de junho de 2004, no que se refere aos reajustes dos benefícios definidos em seu artigo 15.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de
1º de Janeiro de 2020.

Alto Piquiri, Quinta-feira, 30 de Abril de 2020.

Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

LEI ORDINÁRIA Nº  546/2020, de 04 de Maio de 2020.

SÚMULA: Dispõe sobre a utilização de métodos naturais de
combate à dengue e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Alto Piquiri, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal
sanciono a seguinte,

 
LEI:

Art. 1º Fica deflagrado o Projeto “Plante uma Crotalária”, que tem por objetivo contribuir, através
de método natural, no combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da Dengue.

Parágrafo único A Campanha de que trata o caput deste artigo constitui na distribuição gratuita de
sementes ou mudas da planta Crotalária juncea, através do Centro de Controle de Zoonoses,
concomitantemente às ações de visitas e mutirões de combate à dengue, sob orientação da
Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Prefeitura Municipal promoverá ampla Campanha de conscientização sobre a utilização e a
eficácia da planta Crotalária, incentivando a população a plantar as sementes em quintais, jardins,
vasos e terrenos baldios.

Parágrafo único Fica ao encargo do Município, com o apoio da Secretaria de Agricultura o plantio
das sementes ou mudas da Crotalária nas margens de rios, riachos, praças, canteiros de avenidas e
demais áreas públicas. Também o cultivo da mesma junto ao Viveiro Municipal.

Art. 3º O Chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo regulamentado
desde a data de sua publicação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Alto Piquiri, Segunda-feira, 04 de Maio de 2020.

Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

LEI ORDINÁRIA Nº  547/2020, de 04 de Maio de 2020.

Súmula: Proíbe o corte do fornecimento de água e energia
elétrica aos consumidores residenciais, por motivo de atraso
no pagamento das respectivas contas, às sextas-feiras,
sábados, domingos e nas datas que por determinação civil
ou religiosa forem suspensos os serviços bancários e em
suas vésperas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, aprovou e
eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte,

 
LEI:

Art. 1º Proíbe o corte de fornecimento de energia elétrica e água ás unidades consumidoras
inadimplentes nos feriados e finais de semana no município de Alto Piquiri - PR.

Parágrafo único A presente proibição de corte de serviços se dá às dezesseis horas das sextas-
feiras, aos sábados, domingos e nas demais datas em que forem suspensos os serviços bancários.

Art. 2º A suspensão do fornecimento de água e energia elétrica por falta de pagamento das tarifas
respectivas somente poderá ocorrer mediante prévia comunicação por parte da empresa prestadora
do serviço ao usuário.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Alto Piquiri, Segunda-feira, 04 de Maio de 2020.

Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto PiQuiri
Estado do Paraná
DESPACHO
ACOLHO o Parecer da Comissão de Licitação e do Assessor Jurídico referente à Licitação na modalidade Dispensa 
Por Limite nº 23/2020, para Aquisição de peças para concerto da central de ramais telefonicos da Prefeitura
HOMOLOGO a presente decisão de dispensa para contratação da empresa:
GILSON FRABETTI & CIA LTDA-ME, CNPJ/MF: nº 01.010.922/0001-42, Aquisição de peças para concerto da central 
de ramais telefonicos da Prefeitura, determinando sua publicação na Imprensa Oficial como forma e eficácia
dos atos, em conformidade com o estabelecido no Artigo 26 da Lei n.º 8.666/93 bem como todas as providências 
necessárias ao bom e fiel cumprimento da Lei.
Alto Piquiri-Pr, 04/05/2020
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto PiQuiri
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 68/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: GILSON FRABETTI & CIA LTDA-ME
DO OBJETO: Aquisição de peças para concerto da central de ramais telefonicos da Prefeitura.
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 
05 de maio de 2021.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 8.654,00 (oito mil, seiscentos e 
cinquenta e quatro reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes na Dispensa nº 23/2020.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
GILSON FRABETTI
Representante Legal da Empresa
         Contratado

 

TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2020 

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI 
Estado do Paraná 

ALTO PIQUIRI 04 de maio de 2020. 

GILSON FRABETTI 

CONTRATADA CONTRATANTE 
GILSON FRABETTI & CIA LTDA-ME 

CNPJ:010.109.220-00142 

RG:4.225.150-0 
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO 

PREFEITO MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI 

 
 
1° Termo aditivo do contrato nº.89/2019, decorrente de Dispensa n° 22/2019 de Contratação de empresa 
para manutenção de central telefônica de e troca de peças, para atender necessidades do Município de Alto 
Piquiri. 
 
O MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 
76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI-PR, 
87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa 
GILSON FRABETTI & CIA LTDA-ME , inscrita no CNPJ sob nº. 01.010.922/0001-42, com sede no 
endereço RUA DOUTOR CAMARGO, 5400, CENTRO, ZONA III UMUARAMA-PR neste ato representada 
por GILSON FRABETTI, portador do RG n° 4.225.150-0, portador do CPF sob n° 785.905.079-04, acordam 
por meio deste o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 04/05/2021. Fica 
aditado o presente contrato em mais 12 (doze) meses, tendo em vista que ainda há saldo suficiente, com 
fundamento art.57, II da Lei nº. 8.666/93. 
      
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS 
 
 As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração. 
 E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor. 

CNPJ:76.247.352/0001-08 

REPRESENTANTE LEGAL 
CPF:785.905.079-04 

www.elotech.com.br 

 

TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2020 

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI 
Estado do Paraná 

ALTO PIQUIRI 04 de maio de 2020. 

LUCIANA CREPALDI 

CONTRATADA CONTRATANTE 
INFOCRIATIVA COMÉRCIO DE IMPRESSOS E 

SERVICOS LTDA-EPP 
CNPJ:013.185.800-00122 

RG:5.980.284-4 
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO 

PREFEITO MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI 

 
 
1° Termo aditivo do contrato nº.79/2019, decorrente de Pregão n° 19/2019 de Aquisição de formulários de 
nota fiscal do produtor em Cinco vias, conforme layout aprovado pelo decreto 7295 de 04/10/2006 em 
atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura. 
 
O MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 
76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI-PR, 
87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa 
INFOCRIATIVA COMÉRCIO DE IMPRESSOS E SERVICOS LTDA-EPP , inscrita no CNPJ sob nº. 
01.318.580/0001-22, com sede no endereço RUA AMAZONAS, 180, CENTRO, CONJUNTO 
SERINGUEIRA PARAÍSO DO NORTE-PR neste ato representada por LUCIANA CREPALDI, portadora do 
RG n° 5.980.284-4, portadora do CPF sob n° 015.962.269-78, acordam por meio deste o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 04/05/2021. Fica 
aditado o presente contrato em mais 12 (doze) meses, tendo em vista que ainda há saldo suficiente para 
fornecimento, com fundamento art. 57, II da Lei nº. 8.666/93. 
      
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS 
 
 As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração. 
 E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor. 

CNPJ:76.247.352/0001-08 

REPRESENTANTE LEGAL 
CPF:015.962.269-78 

www.elotech.com.br 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PORTARIA Nº  92/2020, de 04 de Maio de 2020.

SÚMULA: Concede férias regulamentar de 30 dias ao
servidor e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições
legais.

 
RESOLVE:

I - Concede férias regulamentar ao servidor que abaixo discrimina, como segue:

NOME PERÍODO DATA
NILTON APARECIDO SOARES 2016/2017 05/05/2020 A 03/06/2020

II - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Alto Piquiri, Segunda-feira, 04 de Maio de 2020.

Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de altonia
Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2020
MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 018/2020.
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 018/2020 DE 28 de fevereiro de 2020
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL, 
inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua 
Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal 
o Exmo. Sr. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º 1.489.320 SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente 
na Avenida Gralha Azul, 487, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: 
A DE CASTRO LIMA LABORATÓRIO EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº 18.874.232/0001-34, com sede à AV. XV DE 
NOVEMBRO, 1237 na cidade de ALTÔNIA Estado do PR, neste ato representada pelo Sr. ANTONIO DE CASTRO 
LIMA NETO, portador do RG nº 97771700-5 e do CPF nº. 040.006.649-13, residente na cidade de Altônia, Estado do 
PR, resolve firmar o presente Contrato de Prestação de serviços para entrega do objeto da Licitação na Modalidade 
-INEXIGIBILIDADE nº. 18/2020, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O CREDENCIADO prestará SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS  LABORATORIAS,SENDO ATENDIMENTO 
AMBULATORIAL E HOSPITALAR, EXISTENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO 
DE 2020, conforme tabela vigente.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão prestados para a Secretaria Municipal de Saúde do município de
Altônia, Estado do Paraná, conforme cronograma.
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL,
3.1. O prazo de vigência deste contrato será de até 31 DE JANEIRO DE 2021, com início
à partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57, inc.
II da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei 15.708/2009.
DO VALOR CONTRATUAL
4.1. Pela execução dos serviços previstos na cláusula primeira, o CREDENCIANTE pagará à CREDENCIADA o valor 
de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ANO, conforme relatório de produção a ser aferido pela Secretaria 
Municipal de Saúde.
4.2. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente credenciamento
correrão na seguinte dotação orçamentária: 06002.1030100062.034001.3.3.90.39.
DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para qualquer procedimento relacionado com o 
cumprimento do presente Contrato. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente 
termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e 
por duas testemunhas que a tudo assistiram.
Altônia – Paraná em 28  de fevereiro de 2020

Prefeitura MuniciPal de BrasilÂndia do sul
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL – PR
 EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003
CONTRATO ORIGINAL N.º 165/2019      –  DATA: 17/10/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL
A STANG E STANG LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL – 
DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO 
DE BRASILÂNDIA DO SUL.
MOTIVO: Alteração de valor (diminuição do preço) DATA DE ASSINATURA DESTE TERMO: 04/05/2020 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Item 3.2.2 da Cláusula terceira do Contrato Administrativo n.º 165/2019.
ASSINATURAS:
Marcio Juliano Marcolino
Prefeito Municipal
Antonio Stang
A STANG E STANG LTDA. – ME
04/05/2020
Departamento de Licitações e Contratos
Brasilândia do Sul-PR

Prefeitura MuniciPal de cafezal do sul
Estado do Paraná
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N° 28/2020, DE 30 DE ABRIL DE 2020
ENFERMEIRO(A)
ESTABELECE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 
EDITAL N° 25/2020.
O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e nos termos 
do Edital nº 25/2020, de 15 de abril de 2020, que trata de abertura de Processo Seletivo Simplificado – PSS, 
resolve,
TORNAR PÚBLICO:
I - A homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado – EDITAL N° 25/2020, para cadastro 
de reserva do cargo de  ENFERMEIRO(A), para atuar na Estratégia Saúde da Família (ESF) do município de 
Cafezal do Sul-PR, conforme segue:
Nº INSCR. CANDIDATO DOC./RG PONTOS CLASSIF.
02 MARTA VIEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 5.679.109-4/PR 100 1º
01 ROSANE LENZONI BUFETI 6.228.493-5/PR 100 2º
03 SILVANA MILITÃO 9.548.443-3/PR 25,8 3º
II - O prazo de validade da presente seleção será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, 
conforme as necessidades da administração pública.
III - A convocação para assinatura do contrato obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final.
IV - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Cafezal do Sul-PR, 30 de abril de 2020.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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Prefeitura MuniciPal de altonia
ESTADO DO PARANÁ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020
REF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2020
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 – REGISTRO DE PREÇOS – PMA
Aos 28 dias do mês de março de 2020, foi homologado o Pregão Presencial – Registro de Preços 004/2020– PMA 
modalidade Pregão Presencial 002/2020, Termo de Homologação 002/2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado 
no dia 29/02/2020, processo em que foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto na Lei 
Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2001, Decretos Municipais nº 323/2006 E 098/2010, e disposições da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento 
obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
ALTONIA - APAE, inscrita no CNPJ n.º 07.871.416/0001-00, doravante denominada CONTRATANTE, com sede 
administrativa na Rua dos Comerciários, 291 – Jardim Monte Carlo, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste 
ato representado pela Presidente SRA. ELIANE DE OLIVEIRA ROCHA, portadora do RG n.º  5.353.203-9 e CPF nº 
024.768.829-09, residente na Rua Pedro Segura Alda, 930,  cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de 
CONTRATADA a empresa: A MEIRELES E CIA LTDA,   inscrito no CNPJ sob nº. 33.912.887/0001-43, com sede à Rua 
Getulio Vargas, 11185, CEP: 87.550-000, na cidade de Altonia, Estado do Paraná, neste ato representada pela Sra. 
Lucia Horwat Paviani portadora do RG nº 15.058.488-4 SSP/PR e do CPF nº 246.391.328-24, residente na cidade de 
Altonia, Estado do Paraná, à saber:
1. Consideram-se registrados os itens constantes em anexo.
1.1.1. Faz parte do Rol de encargos da Detentora da Ata, por sua conta, custo e risco para a REGISTRO 
DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços médicos na especialidade Fisioterapia para 
Hidroterapia e Terapia Ocupacional para atendimento a alunos matriculados na Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Altônia – APAE.
1.1.2 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 11 (onze) meses a contar de sua assinatura.
1.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da nota de 
empenho ou autorização de entrega por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer 
meio, inclusive fac-simile, na forma descrita no Edital de Pregão 002/2020– Registro de Preços – APAE.
1 - Os atendimentos deverão ser realizados na clínica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Altônia 
localizada na Rua dos Comerciários, 291 – Jardim Monte Carlo, no município de Altônia, no horário de funcionamento 
da mesma (segunda a sexta-feira) das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas devendo o profissional 
se sujeitar aos horários de atendimentos contidos em cronograma específico a ser elaborado pela APAE e acatar 
orientações da Entidade como:
Cada procedimento será de no mínimo 30 minutos sendo atendido 01 pacientes por vez, respeitando o cronograma 
abaixo:
Fisioterapia (Hidroterapia): quarta-feira e quinta-feira: 8:00 às 12:00 horas, sendo 08 procedimentos e das 13:00 às 
17:00 horas, sendo 08 procedimentos.
Terapia Ocupacional: segunda e quarta-feira: 8:00 às 12:00 horas, sendo 08 procedimentos e das 13:00 às 17:00 
horas, sendo 08 procedimentos
Os Horários descritos acima estão sujeitos a mudanças de acordo com as Necessidades do Contratante, bastando 
para isso apenas Aviso com antecedência mínima de 07 (sete) dias.
Os profissionais antes de iniciarem o atendimento no início da Execução do contrato/ATA, deverão passar por 
entrevista e aprovação pela diretoria da APAE.
Qualquer substituição de um profissional já aprovado, por parte da Contratada, deverá receber o mesmo tratamento 
disposto no item anterior;
A Contratada fica ciente que a qualquer momento durante a vigência da Ata de registro de preços, a Contratante 
pode pedir a substituição do profissional, devendo fazer o mesmo por escrito, fundamentado e com antecedência 
mínima de 15 dias.
1.4 os valores devidos pela APAE serão pagos até o 10º dia útil do mês subsequente a prestação de serviços, contatos 
da apresentação da nota fiscal/fatura, à vista do Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou recibo, liquidação das 
despesas e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, podendo essas regularidades 
ser confirmadas por via eletrônica pela contratante.
1.4.1 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao Detentor da Ata e seu vencimento 
ocorrerá após a data de sua apresentação válida.
1.4.2 O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome do Detentor da Ata, desde que 
informada na respectiva nota fiscal.
1.5 O objeto desta licitação deverá ser executado conforme a necessidade, contados a partir da assinatura do contrato 
(ou retirada do instrumento equivalente, conforme o caso), conforme as condições estabelecidas no Processo de 
Registro de Preços nº 002/2020– APAE.
1.6 As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária, a seguir 
descriminadas, constante da Nota de Empenho ou Autorização de Entrega específica: Os recursos para pagamento 
decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos da Fonte:
3.3.90.30 - Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica
1.7 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o Detentor da Ata, 
podendo, inclusive, firmar para um ou mais item constante do lote registrado, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos 
termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
1.8 O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções, sem prejuízo das previstas 
no item XIV do Edital do Pregão Presencial 002/2020– Registro de Preços – APAE, que desta Ata faz parte integrante:
1.8.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Altonia – APAE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2001, c.c. o artigo 15 do Decreto Municipal nº 011/2011.
1.8.2 A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas estipuladas em ato 
normativo dos órgãos participantes, garantido o exercício de prévia e ampla defesa e registrada no Cadastro de 
Fornecedores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Altonia – APAE
1.8.3 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
1.8.4 Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, 
serão conduzidos no âmbito do Órgão Participante contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade 
competente do mesmo órgão.
1.8.5 Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no parágrafo anterior, serão conduzidos 
no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.
1.9 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos 
artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas 
pela Teoria da Imprevisão.
1.10 O DETENTOR DA ATA deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão 002/2020  
– Registro de Preços – APAE.
1.11 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o respectivo 
Edital de Pregão, os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes 
disposições.
1.12 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da 
Comarca de ALTÔNIA, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.
1.13 Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pela a Senhora  Eliane 
de Oliveira Rocha, Presidente da APAE de ALTÔNIA-PR, e pelos Representantes  das Empresas já   qualificados 
preambularmente, representando a Detentora e testemunhas.
Altônia, 02 de março  de  2020.
ELIANE DE OLIVEIRA ROCHA
Presidente da APAE
Contratante
A MEIRELES E CIA LTDA
Lucia Horwat Paviani
Contratada
TESTEMUNHAS:

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2020 – APAE – PREGÃO PRESENCIAL 002/2020
             LOTE O1 – FISIOTERAPIA PARA HIDROTERAPIA
Item Unid Qtde estimada p/ 06 meses Descrição Validade do Registro Valor 
Unitário Valor Total Empresa
1 Unid 1.384 Procedimentos de Fisioterapia para Hidroterapia com duração mínima 
de 30 minutos cada 31/12/2020 14,00 19.376,00 A MEIRELES
            LOTE O2 – TERAPIA OCUPACIONAL
Item Unid Qtde. estimada p/ 06 meses Descrição Validade do Registro Valor 
Unitário Valor Total Empresa
1 Proc. 1.408 Procedimentos de Terapia Ocupacional com duração mínima de 30 
minutos cada 31/12/2020 14,00 19.712,00 A MEIRELES

Prefeitura MuniciPal de BrasilÂndia do sul - Pr
GABINETE DO PREFEITO
Processo Licitatório n.º 025/2020
Dispensa de Licitação n.º 001/2020
Pelo qual o Senhor Secretário Municipal de Compras e Patrimônio solicita ratificação do ato praticado pelo mesmo, 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES 
DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CORRETO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ELEBAROÇÃO DE 
DEFESAS, NA ESFERA ADMINISTRATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, a favor da empresa ANA 
PAULA MATIERO 34024016814, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 17.399.223/0001-76 
no valor de
R$17.350,00 (DEZESSETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), por meio de Dispensa de Licitação nos termos 
do art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
DESPACHO: Ratifico, com base nas razões expostas no presente processo.
Brasilândia do Sul – PR, 04 de maio de 2020.
Marcio Juliano Marcolino
Prefeito Municipal
--
Departamento de Licitações e Contratos
Avenida Adão Arcângelo Dal Bem, nº 882, Centro Brasilândia do Sul-PR Fone/Fax (44)3654-1235 - 3654-1209

Prefeitura MuniciPal de alto PiQuiri
Estado do Paraná
DESPACHO
ACOLHO o Parecer da Comissão de Licitação e do Assessor Jurídico referente à Licitação na modalidade Dispensa 
Por Limite nº 24/2020, para Aquisição de conjuntos de Bandeiras para uso interno e externo sendo do Brasil, Estado 
e Municipio, nos tamanhos oficiais.
HOMOLOGO a presente decisão de dispensa para contratação da empresa:
SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA, CNPJ/MF: nº 09.342.293/0001-60, Aquisição de 
conjuntos de Bandeiras para uso interno e externo sendo do Brasil, Estado e Municipio, nos tamanhos oficiais., 
determinando sua publicação na Imprensa Oficial como forma e eficácia
dos atos, em conformidade com o estabelecido no Artigo 26 da Lei n.º 8.666/93 bem como todas as providências 
necessárias ao bom e fiel cumprimento da Lei.
Alto Piquiri-Pr, 04/05/2020
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal

RESUMO DE ADITIVOS
Termo Aditivo n 001/2020
Ref. Contrato de prestação de serviços n° 050/2018
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: S. Z. SCHULZ & CIA LTDA
Objeto:  Fica aditado o contrato de prestação de serviços nº 050/2018, tendo em vista que foi aprovado em 
assembleia de prefeitos a redução no valor para a realização do procedimento de COLANGIOPANCREATOGRAFIA 
RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE), passando a ser realizada pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 
reais).
Termo Aditivo n 001/2020
Ref. Contrato de prestação de serviços n° 044/2019
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: SALDANHA ORTIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Objeto:  Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços n.º 044/2019, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula 
décima terceira, passando o término para 22 de maio de 2021.
Umuarama, 04 maio de 2020.
NILSON MANDUCA
Coordenador

cÂMara MuniciPal de cruzeiro do oeste
Estado do Paraná
Dispensa por limite 09/2020
Processo n° 28/2020
O Presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas por Lei e em conformidade com o disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
atendendo à solicitação da “aquisição de uma MESA DE SOM AMPLIFICADA ANALÓGICA, 12 CANAIS, ENTRADAS: 
8 MONO MIC/LINE E 4 ESTÉREO LINE; EQUALIZAÇÃO: EQUALIZADOR DE 3 BANDAS (HIGH, MID E LOW); 
SAÍDA: 3 ESTÉREO (SPEAKER AMPLIFICADA, MONITOR E REC) E 2 MONO (AUX1 SEND E AUX2 SEND); 
TENSÃO: FONTE BIVOLT UNIVERSAL 100/240VAC; POTÊNCIA THD+N <10%: 2X 630W (4 OHMS) OU 2X 460W 
(8 OHMS) ; POTÊNCIA THD+N <1%: 2X 500W (4 OHMS) OU 2X 370W (8 OHMS) ; ENTRADA COMPATÍVEL COM 
INSTRUMENTOS DE ALTA IMPEDÂNCIA (HI-Z) NO CANAL 4 ; COMPRESSOR DE 1 KNOB (CANAIS DE 1 À 4) ; 
PROCESSADOR DE EFEITOS SPX COM 24 PROGRAMAS ; PHANTOM POWER GERAL (+48V); ELIMINADOR 
DE MICROFONIAS (FEEDBACK SUPRESSOR), para utilização nas sessões plenárias do Legislativo Municipal”, 
AUTORIZO a abertura do processo de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso II da referida Lei.
Esta autorização de dispensa de licitação se dá em conformidade com as informações do Contador desta casa que 
existe dotação orçamentária e recursos financeiros para execução das despesas.
Cruzeiro do Oeste, 04 de Maio de 2020.
APARECIDO DELFINO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeste
Estado do Paraná
DECRETO Nº 170 , DE 04 DE MAIO DE 2020
Súmula: Abre Crédito Extraordinário no valor de R$389.490,56 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa 
reais e cinquetna e seis centavos) para custeio das ações de enfrentamento de calamidade pública decorrente do  
Coronavírus  (Covid-19) e de outras ações essenciais; e dá outras providências.
A  PREFEITA  DO  MUNICÍPIO  DE  CRUZEIRO DO OESTE,  Estado  do  Paraná,  no  uso  de  suas  atribuições  que 
lhe foram conferidas por Lei;
Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 356,  de 11 março de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação 
e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Medida Provisória nº 938/2020, de recomposição do Fundo de Participação dos Municípios (Auxílio 
Financeiro aos Municípios);
Considerando a Nota Técnica SIM-AM 003/2020, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
Considerando o disposto no art. 95, § 3º da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 167, § 3º da Constituição 
Federal;
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 124/2020, que declara situação de calamidade pública no Município 
de CRUZEIRO DO OESTE, em decorrencia da infecção humana pelo Coronarírus (COVID-19); e
Considerando as medidas administrativas já tomadas;
 D E C R E T A
Art. 1º.   Fica aberto um Crédito Extraordinário no valor de R$389.490,56 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos 
e noventa reais e cinquetna e seis centavos),  que passará a fazer parte do orçamento vigente sob a seguinte 
classificação:
Suplementação
06.000.00.000.0000.0.000. Secretaria de Administração
06.002.00.000.0000.0.000. Divisão de Serviços Gerais/Materiais
06.002.04.122.0004.2.092
Fonte de Recursos: 003 Auxílio Financeiro aos municípios – Recomposição FPM
661 - 3.3.90.30.00.00            Material de Consumo 100.000,00
691 – 3.3.90.36.00.00                                   Outros serviços de terceiros – pessoa física                                                        
  50.000,00
701 – 3.30.90.39.00                              Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica           200.000,00
           582 – 3.3.90.40.00.00        Serviços de tecnologia da informação                         39.490,56
                                                                                         TOTAL SUPLEMENTAÇÃO:  389.490,56
Art. 2º - Como recursos para a abertura do Crédito previsto no Art. 1º deste Decreto, o Executivo Municipal, utilizar-
se-á do seguinte:
a) O produto do excesso de Arrecadação proveniente dos repasses decorrentes das Medida Provisória nº 
938/2020, de recomposição do Fundo de Participação dos Municípios, fonte de recursos  003 (Lei 4.320/64 – artigo 
43 – parágrafo 1º - item II  - parecer 214/01-DCM-TC):
Fonte 003
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM (excesso de arrecadação previsto para o exercício  corrente) 389.490,56
Art. 3º.   Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua   publicação, ficando revogado integralmente o Decreto nº 
164, de 29/04/2020.
Edifício do Paço Municipal de Cruzeiro do Oeste, aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeste
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 171 , DE 04 DE MAIO DE 2020.
Súmula: Abre Crédito Extraordinário no valor de R$239.490,36 (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa 
reais e trinta e seis centavos) para custeio das ações de enfrentamento de calamidade pública decorrente do  
Coronavírus  (Covid-19), conforme Portarias 395 e 480/2020 do Ministério da Saúde; e dá outras providências.
A  PREFEITA  DO  MUNICÍPIO  DE  CRUZEIRO DO OESTE,  Estado  do  Paraná,  no  uso  de  suas  atribuições  que 
lhe foram conferidas por Lei;
Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 356,  de 11 março de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação 
e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19)
e Portarias nº 395 e 480/2020 do Ministério da Saúde.
Considerando a Nota Técnica SIM-AM 003/2020, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
Considerando o disposto no art. 95, § 3º da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 167, § 3º da Constituição 
Federal;
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 124/2020, que declara situação de calamidade pública no Município 
de CRUZEIRO DO OESTE, em decorrencia da infecção humana pelo Coronarírus (COVID-19); e
Considerando as medidas administrativas já tomadas;
 D E C R E T A
Art. 1º.   Fica aberto um Crédito Extraordinário no valor de R$239.490,36 (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e 
noventa reais e trinta e seis centavos),  que passará a fazer parte do orçamento vigente sob a seguinte classificação:
Suplementação
09.000.00.000.0000.0.000. Secretaria de Saúde
09.002.00.000.0000.0.000. Divisão do Fundo Municipal de Saúde
09.002.10.301.0020.2.093
Fonte de Recursos 1019 Acões de enfrentamento da COVID -19
3.3.90.30.00.00 (902)                                   Material de Consumo    47.656,36
3.3.90.36.00.00 (903)
3.3.90.39.00.00 (904)                                                              Outros serviços de terceiros – pessoa física
      Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica        115.000,00                                                                      
35.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. Secretaria de Saúde
09.002.00.000.0000.0.000. Divisão do Fundo Municipal de Saúde
09.002.10.301.0020.2.043
Fonte de Recursos 1020 Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Saúde 100.000,00
3.3.90.30.00.00 (907)                                      Material de Consumo 41.834,00
                                                                                         TOTAL SUPLEMENTAÇÃO:  239.490,36
Art. 2º - Como recursos para a abertura do Crédito previsto no Art. 1º deste Decreto, o Executivo Municipal, utilizar-
se-á do seguinte:
a) O produto do excesso de Arrecadação proveniente dos repasses decorrentes do Fundo Nacional de 
Saúde, fonte de recursos  1019 (Lei 4.320/64 – artigo 43 – parágrafo 1º - item II  - parecer 214/01-DCM-TC):
Fonte 1019
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) (excesso de arrecadação 
previsto para o exercício  corrente) 197.656,36
Fonte 1020
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19) (excesso de arrecadação previsto para o exercício  corrente) 
41.834,00
Art. 3º.   Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua   publicação, ficando revogado integralmente o Decreto nº 
165, de 29/04/2020.
Edifício do Paço Municipal de Cruzeiro do Oeste, aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeste
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO nº 82/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito 
publico interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ 
sob nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Sra. MARIA HELENA BERTOCO 
RODRIGUES, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 
795.588.109-59.
CONTRATADO: IMPERIO DOS FRIOSLTDA ME
SEDE: Maringá/PR
O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão Presencial 
Registro de Preço  nº 13/2020, na forma da Lei 8.666/93 e pela Lei Federal nº. 10.520/2002, bem como pelas demais 
disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
O Objeto do presente Contrato é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS 
SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE., por um período de 12 MESES. SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRA,VIAÇÃO E SERV. PÚBLICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SEC. MUNIC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO, 
SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. Conforme especificações no Anexo I., no Sistema de Registro 
de Preços, a serem adquiridos conforme a necessidade, conforme quantitativo, especificações e detalhamentos 
consignados no Pregão Presencial Registro de Preço nº 13/2020,
O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 285.736,05 ( Duzentos e oitenta e cinco mil, 
setecentos e trinta e seis reais e cinco centavos)
Data da assinatura do contrato: 16/04/2020
Vigência do contrato: 15/04/2021
Foro: Comarca de Cruzeiro do Oeste - Estado do Paraná.

TERMO ADITIVO Nº 76/2020
REF. CONTRATO Nº 81/2019
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 
FRANCISCO DAS CHAGAS R. CUNHA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 
84.834.399/0001-04, com sede na RUA EDMUNDO MERCER,  - CEP: 87400000 - BAIRRO: CENTRO, doravante 
denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES CUNHA, 
portador da cédula identidade RG. nº  SSP/Paraná, e do CPF nº. 166.134.731-20, RUA EDMUNDO MERCER, 415 - 
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 Contratação de empresa autorizada destinado a prestar 
serviços funerais as famílias de baixa renda, referente a concessão de urnas, taxas de assistência e translado. 
Órgão solicitante Secretaria Municipal da Ação Social - Divisão Funda Municipal de Assistência Social. Conforme 
especificações no anexo I., da(o) Pregão 20/2019, 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 20/2019, 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 81/2019, a contar do dia 15 de março de 2020 com vencimento em  14 de março de 2021, para 
dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando 2020002114.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Pregão 
20/2019, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº  81/2019
Cruzeiro do Oeste,27 de Abril  de 2020.
FRANCISCO DAS CHAGAS R. CUNHA & CIA LTDA
     Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
   Prefeita Municipal
Testemunhas:
1-----------------------------------------
2 -----------------------------------------

TERMO ADITIVO Nº 77/2020
REF. CONTRATO Nº 28/2018
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-
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, JOÃO 
FULGÊNCIO PEREIRA, brasileiro, portador da cédula de identidade civil 1.160.535 e inscrito no CPF sob nº 
095.325.799-15, residente e domiciliado à Av. Palmas, 756, Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, doravante 
denominado CONTRATADO, 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 prestação de serviços do contratado para exercer a 
função de Serviços Gerais na área de limpeza, junto à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.
Cláusula Segunda:  O presente contrato reger-se-á pelo disposto no art. 24, inc. II, da Lei Federal nº. 8.666/93, com 
redação dada pela Lei Federal nº. 8.883/94, bem como pelas demais disposições pertinentes à mesma, conforme 
Termo de Dispensa por limite nº. 024/2009, anexo, o qual passa a fazer parte integrante do mesmo, bem como 
subsidiariamente o Cód. Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de 
vigência do contrato 28/2018, a contar do dia 19 de Abril de 2020 com vencimento em  18 de Agosto de 2020, para 
dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando 2020002138.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pelo Processo 
Dispensa por Limite, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº  28/2018.
                  Cruzeiro do Oeste,27 de Abril de 2020
JOÃO FULGENCIO PEREIRA
     Contratado
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
   Prefeita Municipal
Testemunhas:
1-----------------------------------------
2 -----------------------------------------

TERMO ADITIVO Nº 79/2020
REF. CONTRATO Nº 172/2019
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 
INGÁ DIGITAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 14.376.039/0001-12, com sede 
na AVENIDA CERRO AZUL, 864 SOBRELOJA - CEP: 87010000 - BAIRRO: ZONA 02, Maringá /PR doravante 
denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) MARCELO ALEXANDRE FERREIRA RAMPASI, 
portador da cédula identidade RG. nº 87854965 SSP-PR SSP/Paraná, e do CPF nº. 040.555.399-40, RUA PIONEIRA 
SOFIA RATCOV PARANDIUC, 445 - CEP: 87053257 - BAIRRO: PARQUE LAGOA DOURADA, tem entre si justo e 
acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula  Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de Empresa para Locação De Software para 
Controlar e Gerenciar a Rede Sócio Assistencial do Município de Cruzeiro Do Oeste - Pr, Integrando as Informações 
Unidades de Atendimentos. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Ação Social - Divisão Fundo Municipal de 
Assistência Social, por um período de 12 (doze) meses. Conforme especificações em Anexo I., da(o) Tomada de 
preços 2/2019, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda:  O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade 
Tomada de preços nº 2/2019, 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 172/2019, a contar do dia 10 de maio de 2020 com vencimento em  09 de maio de 2021, para 
dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando 2020002026.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Tomada 
de preços 2/2019, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº  172/2019
Cruzeiro do Oeste,27 de Abril de 2020.
INGÁ DIGITAL LTDA
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal
Testemunhas:
1-----------------------------------------
2 -----------------------------------------

TERMO ADITIVO Nº 68/2020
REF. CONTRATO Nº 275/2019
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 CANTO 
NORTE CONSTRUÇÕES LTDA-ME., pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 23.273.736/0001-
39, com sede na Rua Alameda  Bandeirantes, 1693, - CEP: 87504535 - BAIRRO: Zona III, Umuarama PR doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) VINICIUS PINHEIRO SCHWENGBER, portador da 
cédula identidade RG. nº 134360100 SSP/Paraná, e do CPF nº. 100.487.989-08, RUA PASCHOAL GIACOMINI, 516 
- CEP: 86990000 - BAIRRO: Jardim Novo Horizonte, Marialva PR , tem entre si justo e acertado na melhor forma de 
direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula  Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa para execução de Quadra 
Poliesportiva e Ampliação de Sanitário PN, localizado na Avenida Alagoas S/Nº, atual Pista de Atletismo do Jardim 
Cruzeiro.1048883-30/2018, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAIS EM ANEXO., 
da(o) Tomada de preços 8/2019, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor 
da Contratada.
Cláusula Segunda:  O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade 
Tomada de preços nº 8/2019, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, 
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de 
Execução do contrato 275/2019, a contar do dia 12 de Maio de 2020 com vencimento em  11  de Novembro de 
2020, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando 
2020002158.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Tomada 
de preços 8/2019, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº  275/2019.
                  Cruzeiro do Oeste, 20 de Abril de 2020
CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA-ME
     Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
   Prefeita Municipal
Testemunhas:
1-----------------------------------------
2 -----------------------------------------
TERMO ADITIVO VALOR Nº 72/2020
Contrato Nº 48/2020
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  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 E M S ROSA 
CLINICA MEDICA ME., pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 17.965.611/0001-77, com sede na 
RUA JUSSARA , 3683 - CEP: 87501420 - BAIRRO: ZONA I, Umuarama PR,  doravante denominada CONTRATADA, 
neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) EDNA MELLO SPATAFORA ROSA, portador da cédula identidade RG. nº 
088862693 SSP/Paraná, e do CPF nº. 032.674.187-98, AV. SAO PAULO, 5163 - CEP: 87501420, tem entre si justo e 
acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula  primeira: O objeto do presente contrato refere-se ao credenciamento de serviços de saúde, para atendimento 
ao Sistema Único de Saúde, com procedimentos e valores constantes na Tabela SIGTAP com complemento da 
Tabela CISA.., da(o) Processo inexigibilidade 3/2020, 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 inexigibilidade nº 3/2020, na forma Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, 
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas.
Cláusula terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, acrescer  ao item 1, o 
aumento de  10 procedimentos para o total de 30 procedimentos ao mês com vigência de 12 meses. Acrescer ao item 
2, o aumento de 15 procedimentos para o total de 45 procedimentos ao mês com vigência de 12 meses,   totalizando 
o valor dos itens 1 e 2 para R$ 55.080,00( Cinquenta e cinco mil e oitenta reais)  , Conforme solicitação e justificativa 
constante em memorando  e notas em anexo 2020002102.
Cláusula quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Processo 
inexigibilidade n°3/2020, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº  48/2020.
Cruzeiro do Oeste, 23 de abril de 2020
E M S ROSA CLINICA MEDICA ME
   Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
   Prefeita Municipal
Testemunhas:
1-----------------------------------------
2 -----------------------------------------

TERMO ADITIVO VALOR Nº 73/2020
Contrato Nº 46/2020
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  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 
INTERCLINICA ZILIOTTO LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 05.973.829/0001-94, 
com sede na AV ALBERTO BYINGTON, 475 - CEP: 87535000 - BAIRRO: CENTRO, Umuarama PR, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) RODRIGO JARENKO ZILIOTTO, portador da 
cédula identidade RG. nº 5.672.040-5 SSP/Paraná, e do CPF nº. 007.769.419-84, Rua Japurá, 3.601 Apto. 61 - CEP: 
87501110 - BAIRRO: Zona I, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante 
as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula  primeira: O objeto do presente contrato refere-se ao credenciamento de serviços de saúde, para atendimento 
ao Sistema Único de Saúde, com procedimentos e valores constantes na Tabela SIGTAP com complemento da 
Tabela CISA.., da(o) Processo inexigibilidade 3/2020, 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 inexigibilidade nº 3/2020, na forma Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, 
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas.
Cláusula terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, acrescer  ao item 1, o 
aumento de  10 procedimentos para o total de 30 procedimentos ao mês com vigência de 12 meses. Acrescer ao item 
2, o aumento de 15 procedimentos para o total de 45 procedimentos ao mês com vigência de 12 meses,   totalizando 
o valor dos itens 1 e 2 para R$ 55.080,00( Cinquenta e cinco mil e oitenta reais)  , Conforme solicitação e justificativa 
constante em memorando  e notas em anexo 2020002102.
Cláusula quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Processo 
inexigibilidade n°3/2020, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº  46/2020.
Cruzeiro do Oeste, 23 de abril de 2020.
INTERCLINICA ZILIOTTO LTDA
   Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
   Prefeita Municipal
Testemunhas:
1-----------------------------------------
2 -----------------------------------------

TERMO ADITIVO VALOR Nº 74/2020
Contrato Nº 13/2020
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  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 CLINICA MEDICA 
JESUALDO LAINO EIRELLI ME ., pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 24.663.681/0001-36, com 
sede na AVENIDA MANAUS , 3885 - CEP: 87501060, Umuarama PR, doravante denominada CONTRATADA, neste 
ato representada pelo(a) Sr.(ª) JESUALDO LAINO, portador do CPF nº. 361.441.779-49, RUA BAHIA , 4895 - CEP: 
87501430 - BAIRRO: ZONA II, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante 
as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula  primeira: O objeto do presente contrato refere-se a abertura de Edital de chamamento público para 
credenciamento de serviços de saúde, para atendimento ao Sistema Único de Saúde, com procedimentos e valores 
constantes na Tabela SIGTAP com complemento da Tabela CISA.., da(o) Processo inexigibilidade 3/2020, 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 inexigibilidade nº 3/2020, na forma Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, 
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas.
Cláusula terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, acrescer o aumento de 
valor por consulta de  58,00 ( cinquenta e oito reais) para 70,00 ( setenta reais), Conforme solicitação e justificativa 
constante em memorando  e notas em anexo 2020002102.
Cláusula quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Processo 
inexigibilidade n°3/2020, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº  13/2020.
Cruzeiro do Oeste, 24 de abril de 2020.
CLINICA MEDICA JESUALDO LAINO EIRELLI ME
   Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
   Prefeita Municipal
Testemunhas:
1-----------------------------------------
2 -----------------------------------------

Prefeitura MuniciPal de douradina
Estado do Paraná
TERMO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
O Município de Douradina - PR, através do Presidente da Comissão de Licitações, no uso de suas atribuições, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que suspende o Processo de Licitação na Modalidade Tomada de 
Preços n° 04/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obra de iluminação no estádio municipal 
de Douradina, Estado do Paraná, para fins de análise de esclarecimentos quanto ao projeto da obra. O Município 
comunicará aos interessados eventuais retificações ao Edital e nova data de abertura das sessões públicas. 
Douradina-Pr, 04 de maio de 2020.
Fábio da Silva
Presidente da Comissão de Licitações



 







         

         



      


      





 
 
 




   

    
 
 
 




   

 
         
         



 
 
 


    

 
 
 

    

 



 





         

           
    
           


         


        





Prefeitura MuniciPal de douradina
DECRETO Nº 54/2020
De 02 de abril de 2020.
Súmula: “ Altera o Decreto nº 47/2020 e estabelece novos critérios para o funcionamento de estabelecimentos 
comerciais e prestadores de serviços e dá outras providências.”O Prefeito(a) do Município  Douradina, Estado do 
Paraná, usando de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1.º - O Decreto nº 47 de 02 de abril de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º. .........................................
Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às instituições de ensino, públicas e privadas, 
brinquedotecas, empresas organizadores de festas e eventos e instituições religiosas, que deverão manter suas 
atividades suspensas, como medida de isolamento, conforme estabelecido no Decreto Municipal nº 41/2020, com 
exceção do ensino à distância ou das atividades realizadas por meio da internet.
Art. 3º..........................................
[...]
XII – exercer as atividades no horário dás 08h00 às 18h00, de segunda a sexta,e dás 08h00 às 12h00 aos sábados, 
com exceção das distribuidoras de água e gás, mercados, supermercados, açougues e mercearias que poderão 
exercer suas atividades no horário dás 08h00 às 19h00, de segunda a sábado e aos domingos dás 08h00 às 12h00, 
sendo proibido o exercício de qualquer atividade nos feriados.
[...]
§ 3º. Os postos de combustíveis poderão exercer suas atividades 24 horas por dia para venda de combustíveis, 
fincado proibido o consumo de quaisquer outros produtos no local do estabelecimento.
§ 4º. As farmácias poderão exercer suas atividades 24 horas por dia.
§ 5º As panificadoras poderão exercer suas atividades todos os dias, no horário dás 08h00 às 19h00, sendo proibido 
o exercício de qualquer atividade nos feriados.
Art. 4º..........................................
I –exercer as atividades dás 08h00 às 21h00 de segunda a sexta, e dás 08h00 às 19h00 horas aos sábados, domingos 
e feriados com exceção dos serviços de entrega domiciliar, que poderão ser realizados até às 23h00, todos os dias;
[...]
V –Revogado;
[...]
Art. 6º-A.As academias de ginástica deverão observar, além do disposto no artigo terceiro, o seguinte:
I – realizar a higienização dos aparelhos após o uso de cada cliente;
II –exercer as atividades dás 08h00 às 21h00, de segunda a sexta, e dás 08h00 às 18h00 horas aos sábados;
III – permitir a permanência no interior dos estabelecimentos de, no máximo, 1 (um) cliente para cada 10 m² de área 
útil do estabelecimento;
IV – fixar, em local de fácil visualização, informação referente à metragem quadrada da área útil do estabelecimento e à 
quantidade máxima de clientes que poderão permanecer no interior do estabelecimento, levando-se em consideração 
o disposto no inciso anterior.
Art. 7º..........................................
[...]
IV – exercer as atividades no horário dás 08h00 às 20h de segunda a sábado, sendo proibido o exercício de qualquer 
atividade aos domingos e feriados.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos 09 (nove) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte (09/04/2020).
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de esPerança nova
Estado do Paraná
DECRETO Nº 040, DE 04 DE MAIO DE 2020.
Contrata a Srª. Lilia dos Santos Martins para o cargo de Enfermeira, para a Divisão de Saúde e Vigilância Sanitária.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o disposto na Lei Complementar Municipal nº 857, de 13 de dezembro de 2017;
Considerando do Processo Seletivo Simplificado aberto pelo Edital nº 001, de 25 de Março de 2020, e sua ordem 
classificatória;
Considerando o Edital de Convocação nº 004, de 24 de Abril de 2020; e
Considerando cumpridas as etapas de apresentação de documentos,
DECRETA:
Art. 1º. Fica contratado a Srª. Lilia dos Santos Martins, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade com 
RG sob nº 10.278.012-4SESP/PR, inscrita no CPF/MF nº 066.587.749-86, para exercer o cargo de Enfermeira, na 
Divisão de Saúde e Vigilância Sanitária, em caráter temporário pelo período de 10 (dez) meses, a contar de 06 de 
Maio de 2020.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Certifiquem-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de maio do ano de 
dois mil e vinte.
VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de esPerança nova
Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 136/2020 
Súmula: Concede férias regulamentares a servidora Cleide Aparecida Dos Santos, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias regulamentares a servidora Cleide Aparecida Dos Santos, brasileira, solteira, portadora da 
Carteira de Identidade RG nº 8.569.511-8, relativas ao período aquisitivo 03/07/2018 a 02/07/2019, por 30 (trinta) dias, 
devendo entrar em gozo da mesma a partir de 04 de maio de 2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de maio do ano de 
dois mil e vinte.
Valdir Hidalgo Martinez
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de esPerança nova
Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 137/2020
Súmula: Concede férias regulamentares ao servidor NIVALDO CEZAR SINFRONI, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias regulamentares ao servidor Nivaldo Cezar Sinfroni, brasileiro, casado, Portador da Carteira de 
Identidade RG nº 5.456.193-8, relativas ao período aquisitivo 26/03/2019 a 25/03/2020, por 30 (trinta) dias, devendo 
entrar em gozo da mesma a partir de 04 de Maio de 2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de maio do ano de 
dois mil e vinte.
Valdir Hidalgo Martinez
    Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 138/2020
Súmula: Concede férias regulamentares ao servidor MARCOS VINICIUS DE CARVALHO GONÇALVES, e dá outras 
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias regulamentares ao servidor Marcos Vinicius de Carvalho Gonçalves, brasileiro, solteiro, 
Portador da Carteira de Identidade RG nº 12.422.409-8, relativas ao período aquisitivo 01/08/2018 a 31/07/2019, por 
30 (trinta) dias, devendo entrar em gozo da mesma a partir de 04 de maio de 2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de maio do ano de 
dois mil e vinte.
Valdir Hidalgo Martinez
Prefeito Municipal
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Prefeitura MuniciPal de douradina
Estado do Paraná
PORTARIA N.º 190
De 04/05/2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRA. NADIELI MORATO DE MOURA DO 
CARGO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE ENDEMIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 
32/2020,
RESOLVE
EXONERAR em 01/05/2020, por término de contrato, a Sra. NADIELI MORATO DE 
MOURA, inscrita no CPF-Nº.- 065.198.899-38 e no RG-Nº.- 10.435.550-7-SSP/PR, 
do cargo temporário de Agente de Endemias.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos quatro dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte. (04/05/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 191
De 04/05/2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRA. ANDIARA BUZON MARQUES DO 
CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 
09/2020,
RESOLVE
EXONERAR em 02/05/2020, por término de contrato, a Sra. ANDIARA BUZON 
MARQUES, inscrita no CPF-Nº.- 048.717.849-16 e no RG-Nº.- 8.177.784-5-SSP/PR, 
do cargo temporário de Professor de Educação Física.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos quatro dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte. (04/05/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 192
De 04/05/2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRTA. CAMILA TEIXEIRA DOS SANTOS DO 
CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 
13/2020,
RESOLVE
EXONERAR em 02/05/2020, por término de contrato, a Srta. CAMILA TEIXEIRA DOS 
SANTOS, inscrita no CPF-Nº.- 085.817.359-08 e no RG-Nº.- 10.300.700-3-SSP/PR, 
do cargo temporário de Professor de Educação Infantil.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos quatro dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte. (04/05/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 193
De 04/05/2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRA. CLEIDE MEIRIELI GONÇALVES DO 
CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 
14/2020,
RESOLVE
EXONERAR em 02/05/2020, por término de contrato, a Sra. CLEIDE MEIRIELI 
GONÇALVES, inscrita no CPF-Nº.- 061.857.719-00 e no RG-Nº.- 9.456.066-7-SSP/
PR, do cargo temporário de Professor de Educação Infantil.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos quatro dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte. (04/05/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 194
De 04/05/2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRA. CRISTIANE APARECIDA GANZAROLLI 
CRISTOFOLI DO CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 
17/2020,
RESOLVE
EXONERAR em 02/05/2020, por término de contrato, a Sra. CRISTIANE APARECIDA 
GANZAROLLI CRISTOFOLI, inscrita no CPF-Nº.- 034.858.539-09 e no RG-Nº.- 
7.562.652-5-SSP/PR, do cargo temporário de Professor de Educação Infantil.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos quatro dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte. (04/05/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 195
De 04/05/2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRA. EVA IOLANDA DE FREITAS DO 
CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 
19/2020,
RESOLVE
EXONERAR em 02/05/2020, por término de contrato, a Sra. EVA IOLANDA DE 
FREITAS, inscrita no CPF-Nº.- 897.177.089-91 e no RG-Nº.- 7.747.389-0-SSP/PR, 
do cargo temporário de Professor de Educação Infantil.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos quatro dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte. (04/05/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 196
De 04/05/2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRA. GÉSSICA THAÍS DO NASCIMENTO 
BARBOSA DO CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 
15/2020,
RESOLVE
EXONERAR em 02/05/2020, por término de contrato, a Sra. GÉSSICA THAÍS 
DO NASCIMENTO BARBOSA, inscrita no CPF-Nº.- 082.396.929-07 e no RG-Nº.- 
12.498.463-7-SSP/PR, do cargo temporário de Professor de Educação Infantil.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos quatro dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte. (04/05/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 197
De 04/05/2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRTA. PAMELA RAMALHO FELIX DO 
CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 
20/2020,
RESOLVE
EXONERAR em 02/05/2020, por término de contrato, a Srta. PAMELA RAMALHO 
FELIX, inscrita no CPF-Nº.- 087.980.379-78 e no RG-Nº.- 12.452.595-0-SSP/PR, do 
cargo temporário de Professor de Educação Infantil.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos quatro dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte. (04/05/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 198
De 04/05/2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRA. REGIANE PIRES DA SILVA DO CARGO 
TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 
11/2020,
RESOLVE
EXONERAR em 02/05/2020, por término de contrato, a Sra. REGIANE PIRES DA 
SILVA, inscrita no CPF-Nº.- 032.217.721-90 e no RG-Nº.- 15.647.606-4-SSP/PR, do 
cargo temporário de Professor de Educação Infantil.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos quatro dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte. (04/05/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 199
De 04/05/2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRA. ROSANGELA DOS SANTOS MINATO 
DO CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 
16/2020,
RESOLVE
EXONERAR em 02/05/2020, por término de contrato, a Sra. ROSANGELA DOS 
SANTOS MINATO, inscrita no CPF-Nº.- 024.658.839-09 e no RG-Nº.- 7.579.924-1-
SSP/PR, do cargo temporário de Professor de Educação Infantil.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos quatro dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte. (04/05/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 200
De 04/05/2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRA. ROSIANE DE SOUZA DIAS DO 
CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 
12/2020,
RESOLVE
EXONERAR em 02/05/2020, por término de contrato, a Sra. ROSIANE DE SOUZA 
DIAS, inscrita no CPF-Nº.- 073.350.509-01 e no RG-Nº.- 10.638.812-1-SSP/PR, do 
cargo temporário de Professor de Educação Infantil.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos quatro dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte. (04/05/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 201
De 04/05/2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRA. VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO 
SILVA DO CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 
18/2020,
RESOLVE
EXONERAR em 02/05/2020, por término de contrato, a Sra. VANESSA CRISTINA DO 
NASCIMENTO SILVA, inscrita no CPF-Nº.- 061.227.829-80 e no RG-Nº.- 8.387.825-
8-SSP/PR, do cargo temporário de Professor de Educação Infantil.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos quatro dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte. (04/05/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

sÚMula licença aMBiental 
siMPlificada Para Piscicultura

Reinaldo Santo Alessi, Ivani Teresinha Pegorini Alessi, Daniel Pegorini Alessi - Torna 
Público que requere Licença Ambiental Simplificada no Instituto Águas e Terras do 
Paraná, para instalar Piscicultura na Estrada Santo Alessi, lotes rurais 106/107/ 
108/108-A2, 109/110B e 111A, Gleba Santa Helena, Núcleo Xambrê,  distrito de Nova 
Santa Helena, Município de Iporã, Estado do  Paraná.

Prefeitura MuniciPal de BrasilÂndia do sul
Estado do Paraná
DECRETO N.º 048/2020
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao Orçamento Geral 
do Município de Brasilândia do Sul, relativo ao exercício de 2020, dando outras 
providências.
MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a autorização contida no 
Inciso V e VIII, do Parágrafo 1º, do Artigo 4.º da Lei Municipal n.º 748/2019, datada de 
26 de novembro de 2019, (Lei Orçamentária de 2020).
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Brasilândia do Sul, do 
corrente exercício financeiro, um crédito adicional suplementar na importância de 
R$526,77 (Quinhentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos) que obedecerá 
a seguinte classificação:
14 -  ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
001.28.846.2052.0.002-   Indenizações, Custas e Sentenças Judiciais
537 – 3.3.20.93.00.00 -   Devolução de Convênios União 5.120,44
Fonte – 60035 -  Reforma Estádio – M. Esporte 1034467-51/2016
538 – 3.3.20.93.00.00 -  Devolução de Convênios União 16.338,31
Fonte – 63035 - Reforma Estádio – M. Esporte – Ex. Anterior
 SOMA ............................................................................... 21.458,75
Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, fica indicado os seguintes 
recursos:
I – Na importância de R$16.338,31 (Dezesseis mil, trezentos e trinta e oito reais e 
trinta e um centavos), proveniente do produto Superávit Financeiro Recalculado do 
Exercício de 2019, correspondente a rendimentos de aplicação financeira da seguinte 
Fonte de Recurso:
Código da Fonte Descrição da Fonte Valor
60035 Reforma Estádio – M. Esporte 1034467-51/2016 16.338,31
SOMA .................................................................................. 16.338,31
II – Na importância de R$755,22 (Setecentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e 
dois centavos), proveniente do produto do excesso real de arrecadação(aplicação 
financeira), no exercício corrente, apresentado na Fonte de Recursos 60035, 
conforme abaixo:
Excesso de Arrecadação:
Código da Fonte Descrição da Fonte/Receita Valor
60035 (59) 13210011820000 – RDB – FONTES DE CONVÊNIOS 755,22
SOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$  755,22
III – Na importância de R$4.365,22 (Quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais 
e vinte e dois centavos), proveniente do produto do excesso de arrecadação, 
considerado por ocasião da anulação parcial do Empenho Orçamentário n.º 
5906/2018, em virtude de reprogramação de projeto, conforme Oficio n.º 0151/2020 
REGOV/CV de 10/01/2020, aprovando a alteração, conforme documentos que ficarão 
anexados a este:
Excesso de Arrecadação:
Código da Fonte Descrição da Fonte/Receita Valor
60035 (163) 241810911000000000 – Reforma Estádio – M. Esporte 1034467-
51/2016  4.365,22
SOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$  4.365,22
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães” aos 04 de maio de 2020.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

ERRATA DE EDITAL

Prefeitura MuniciPal de BrasilÂndia do sul - Pr
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO NA 
ASSISTÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
RECURSOS: Tesouro Municipal.
ABERTURA: Às 09h00min (nove horas) do dia 11/05/2020.
PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS: R$426.360,40 (quatrocentos e vinte e seis mil 
trezentos e sessenta reais e quarenta centavos).
Brasilândia do Sul - PR, 04 de Maio de 2020.
LUANA BEATRIZ BERNARDO
Pregoeira
*Fica corrigido no item 7.1.2.3, alínea “e” do edital, onde se lê “e) Certificado 
de Registro do Produto no Ministério da Saúde, bem como a solicitação de sua 
revalidação, dentro do prazo previsto em lei (boa prática); se for o caso, o certificado 
de Isenção de Registro junto ao Ministério da Saúde ou sua publicação do Diário 
Oficial da União para produtos isentos de Registro.”, passando o mesmo a vigorar 
com a seguinte redação:
 - e) Certificado de Registro do Produto no Ministério da Saúde, bem como a 
solicitação de sua revalidação, dentro do prazo previsto em lei; se for o caso, o 
certificado de Isenção de Registro junto ao Ministério da Saúde ou sua publicação do 
Diário Oficial da União para produtos isentos de Registro.
              Não havendo necessidade de republicação do mesmo, pois trata-se de 
erro de interpretação, o que não é capaz de alterar o teor das propostas, o presente 
edital com suas alterações, encontra-se à disposição para verificação por parte 
dos interessados no endereço Avenida Adão Arcangelo Dal Bem, 882, centro, em 
Brasilândia do Sul, de segunda a sexta feira, das 8:00 as 12:00 e das 13:00 às 17:00 
horas (art. 5º, II da 10.520/02), através do site http://brasilândiadosul.pr.gov.br/ e 
e-mail licitacao@brasilandiadosul.pr.gov.br

Prefeitura MuniciPal de esPerança nova
Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 139/2019
SUMULA: Concede licença prêmio ao servidor Edson Aparecido Duarte Alves e dá 
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso 
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Concede Licença prêmio por 90 (noventa) dias ao servidor Edson Aparecido 
Duarte Alves, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.915.162-
0, residente e domiciliado no município de Esperança Nova – PR, referente período 
aquisitivo 06/02/2012 a 01/02/2017 a ser usufruídas no período de 04/05/2020 a 
01/08/2020, com fundamento no artigo 70 da Lei 438 – Regime Jurídico Único.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos quatro 
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.
Valdir Hidalgo Martinez
   Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cafezal do sul
Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO N.37/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12/2020 
PARTES: Pref. Municipal de Cafezal do Sul e RODRIGO FERRER RICAS ESPORTES 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de instrução de 
atividades esportivas e recreação, atividades gastronômicas e atividades manuais no 
Município de Cafezal do Sul, para atender a deliberação 66/2019 – Incentivo Adesão 
Espontânea II, Secretaria de Assistência Social/CRAS.FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: 
Pregão Nº 08/2020
Dotação orçamentária:
DESCRIÇÃO DA NATUREZADOTAÇÃO COMPLETANATUREZAFR VALOR RED.
ORGÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI
CA08.002.082441501.2064339039906      39.960,00 327 Ass. Social
R$ 39.789,00 (trinta e nove mil setecentos e oitenta e nove reais).
- ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura RODRIGO FERRER 
RICAS ESPORTES.  Data: 08 de Abril de 2020.

Prefeitura MuniciPal de cidade GaÚcHa
Estado do Paraná
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE PRODUTORES 
RURAIS, PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS.
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA - PR, por intermédio da Presidente da Comissão 
de Licitação Municipal, designado através da Portaria n.º 033/2020, de 09 de Janeiro 
de 2020, torna público aos interessados, que promoverá a CHAMADA PÚBLICA, 
tendo por objeto o “CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICA NA 
ÁREA DA AGRICULTURA FAMILIAR”, em conformidade com o disposto no Edital 
e seus anexos.
Local e Data do Credenciamento, para Realização da Chamada Pública: O 
credenciamento será até às 17:00 (dezessete) horas do dia 21 de Maio de 2020, nas 
dependências da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha - PR, sito a Rua Juscelino 
Kubitscheck de Oliveira, n.º 2394, centro, Fone: (44) 3675-1122 – (44) 3675-4300, no 
Município de Cidade Gaúcha - PR.
Retirada do Edital: A cópia do Edital, estará a disposição dos interessados de 
segunda à sexta feira, no horário das 08:00 hs às 17:00 hs, na sala da Divisão de 
Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha - PR, sita a Rua 
Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 2394, centro, Fone: (44) 3675-1122 – (44) 
3675-4300, podendo ser solicitado pelo e-mail jhow@cidadegaucha.pr.gov.br e 
duane@cidadegaucha.pr.gov.br, e também consultado no endereço eletrônico: www.
cidadegaucha.pr.gov.br.
Cidade Gaúcha - PR, 04 de Maio de 2020.
MARLI SCHWENGBER
Presidente de Licitações

MunicíPio de Guaíra 
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2020
Pregão Presencial nº 051/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
Detentora da Ata: S.O.S REPARO E MANUTENÇÃO LTDA - ME, CNPJ nº 
15.372.079/0001-59
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada no ramo 
de prestação de serviços para manutenção corretiva e preventiva predial de imóveis 
de responsabilidade do Município.
Valor Total: R$ 49.000,00 (Quarenta e nove mil reais).
Prazo de Vigência: início em 29 de abril de 2020 e término em 28 de abril de 2021.
Data de Assinatura: 29 de abril de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 29 de abril de 2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2020
Pregão Presencial nº 051/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
Detentora da Ata: A APARECIDO PEREIRA, CNPJ nº 27.488.194/0001-72
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada no ramo 
de prestação de serviços para manutenção corretiva e preventiva predial de imóveis 
de responsabilidade do Município.
Valor Total: R$ 181.000,00 (Cento e oitenta e um mil reais).
Prazo de Vigência: início em 29 de abril de 2020 e término em 28 de abril de 2021.
Data de Assinatura: 29 de abril de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 29 de abril de 2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2020
Pregão Presencial nº 051/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
Detentora da Ata: ADEMILSON SIMIÃO – SERVIÇOS - ME, CNPJ nº 
26.463.044/0001-41
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada no ramo 
de prestação de serviços para manutenção corretiva e preventiva predial de imóveis 
de responsabilidade do Município.
Valor Total: R$ 52.256,00 (Cinquenta e dois mil e duzentos e cinquenta e seis reais).
Prazo de Vigência: início em 29 de abril de 2020 e término em 28 de abril de 2021.
Data de Assinatura: 29 de abril de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 29 de abril de 2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2020
Pregão Presencial nº 051/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
Detentora da Ata: ANGELICO LIMA, CNPJ nº 82.420.043/0001-90
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada no ramo 
de prestação de serviços para manutenção corretiva e preventiva predial de imóveis 
de responsabilidade do Município.
Valor Total: R$ 224.028,00 (Duzentos e vinte e quatro mil e vinte e oito reais).
Prazo de Vigência: início em 29 de abril de 2020 e término em 28 de abril de 2021.
Data de Assinatura: 29 de abril de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 29 de abril de 2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020
Pregão Presencial nº 051/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
Detentora da Ata: CLEITON RODRIGUES BELEM, CNPJ nº 36.540.271/0001-87
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada no ramo 
de prestação de serviços para manutenção corretiva e preventiva predial de imóveis 
de responsabilidade do Município.
Valor Total: R$ 160.760,00 (Cento e sessenta mil e setecentos e sessenta reais).
Prazo de Vigência: início em 29 de abril de 2020 e término em 28 de abril de 2021.
Data de Assinatura: 29 de abril de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 29 de abril de 2020.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

MunicíPio de Guaíra 
 ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2020
Pregão Presencial nº 046/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
Detentora da Ata: PEDREIRA DO TREVO LTDA, CNPJ nº 76.098.623/0003-72
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa para o fornecimento de 
materiais (pedra marroada, rachão, pedrisco, pó de pedra, brita graduada e cascalho 
- basalto alterado), os quais serão aplicados na manutenção de diversas estradas 
rurais deste Município de Guaíra/PR.
Valor Total: R$ 1.685.150,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e 
cinquenta reais).
Prazo de Vigência: início em 30 de abril de 2020 e término em 29 de abril de 2021.
Data de Assinatura: 30 de abril de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 30 de abril de 2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2020
Pregão Presencial nº 052/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
Detentora da Ata: LEMES & HAROLDO LTDA, CNPJ nº 02.449.475/0001-95
Objeto da Ata de Registro de Preços: Contratação de empresa visando fornecimento 
de Urnas Funerárias Adultas e Infantis a serem distribuídas as pessoas de 
vulnerabilidade social, a fim de atender a Secretaria de Assistência Social, deste 
Município.
Valor Total: R$ 115.218,60 (Cento e quinze mil, duzentos e dezoito reais e sessenta 
centavos)
Prazo de Vigência: início em 29 de abril de 2020 e término em 28 de abril de 2021.
Data de Assinatura: 29 de abril de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 29 de abril de 2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº192/2020
Pregão Presencial nº 048/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
Detentora da Ata: FABIANA SOUZA DOS REIS MACORI - ME, inscrita no CNPJ nº 
26.772.366/0001-72,  
Objeto da Ata de Registro de Preços: Contratação de empresa especializada para 
os serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves, motocicletas e 
utilitários, que compõem a frota municipal, com fornecimento de peças de reposição 
originais e acessórios necessários, compreendendo os serviços de mecânica geral.
Valor Total: R$ 715.449,51 (setecentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e nove 
reais e cinquenta e um centavos)
Prazo de Vigência: início em 30 de abril de 2020 e término em 01 de maio de 2021.
Data de Assinatura: 30 de abril de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 30 de abril de 2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº193/2020
Pregão Presencial nº 048/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
Detentora da Ata: V. A. PIAIA & CIA. LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 07.951.131/0001-
01
Objeto da Ata de Registro de Preços: Contratação de empresa especializada para 
os serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves, motocicletas e 
utilitários, que compõem a frota municipal, com fornecimento de peças de reposição 
originais e acessórios necessários, compreendendo os serviços de mecânica geral.
Valor Total: R$ 186.611,49 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e onze reais e 
quarenta e nove centavos).
Prazo de Vigência: início em 30 de abril de 2020 e término em 01 de maio de 2021
Data de Assinatura: 30 de abril de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 30 de abril de 2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº194/2020
Pregão Presencial nº 048/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
Detentora da Ata: AUTO MECANICA IMPACTO LTDA, incrita no CNPJ nº 
09.115.306/0001-68
Objeto da Ata de Registro de Preços: Contratação de empresa especializada para 
os serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves, motocicletas e 
utilitários, que compõem a frota municipal, com fornecimento de peças de reposição 
originais e acessórios necessários, compreendendo os serviços de mecânica geral.
Valor Total: R$ 260.998,98 (duzentos e sessenta mil, novecentos e noventa e oito 
reais e noventa e oito centavos).
Prazo de Vigência: início em 30 de abril de 2020 e término em 01 de maio de 2021
Data de Assinatura: 30 de abril de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 30 de abril de 2020.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

MunicíPio de Guaíra 
 ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº195/2020
Pregão Presencial nº 056/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
Detentora da Ata: FERRO VELHO BOA ESPERANÇA LTDA - ME, CNPJ nº 
76.477.199/0001-05
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços para contratação 
de empresa especializada em serviços de remoção de veículos e serviços de 
guindaste (MUNCK), visando execução de diversos serviços conforme necessidade 
das unidades administrativas, neste município
Valor Total: R$ 212.851,00 (duzentos e doze mil, oitocentos e cinquenta e um reais).
Prazo de Vigência: início em 30 de abril de 2020 e término em 01 de maio de 2021
Data de Assinatura: 30 de abril de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 30 de abril de 2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2020
Pregão Presencial nº 047/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
Detentora da Ata: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA, 
CNPJ Nº 78.589.504/0001-86
Objeto da Ata de Registro de Preços: Contratação de empresa do ramo para 
aquisição de REFRIGERADOR, NOBREAK e Outros, os quais serão empregados 
nas Salas de Vacinas, deste Município.
Valor Total: R$ 42.006,25 (Quarenta e dois mil, seis reais e vinte e cinco centavos)
Prazo de Vigência: início em 29 de abril de 2020 e término em 28 de abril de 2021.
Data de Assinatura: 29 de abril de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 29 de abril de 2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020
Pregão Presencial nº 047/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
Detentora da Ata: A. CARNEVALI EIRELI - EPP, CNPJ nº 18.012.406/0002-30
Objeto da Ata de Registro de Preços: Contratação de empresa do ramo para 
aquisição de REFRIGERADOR, NOBREAK e Outros, os quais serão empregados 
nas Salas de Vacinas, deste Município.
Valor Total: R$ 10.018,34 (Dez mil, dezoito reais e trinta e quatro centavos)
Prazo de Vigência: início em 29 de abril de 2020 e término em 28 de abril de 2021.
Data de Assinatura: 29 de abril de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 29 de abril de 2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2020
Pregão Presencial nº 055/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
Detentora da Ata: MARIO TAKAHALU ASAHIDE & CIA LTDA - ME, CNPJ nº 
79.763.058/0001-47
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa para o fornecimento 
parcelado de Baterias Automotivas para os diversos veículos que compõem a frota do 
Município de Guaíra – Paraná.
Valor Total: R$ 31.540,00 (trinta e um mil, quinhentos e quarenta reais)
Prazo de Vigência: início em 04 de maio de 2020 e término em 03 de maio de 2021.
Data de Assinatura: 04 de maio de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 04 de maio de 2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2020
Pregão Presencial nº 055/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
Detentora da Ata: BATERIAS S. N. LTDA - ME, CNPJ nº 07.861.844/0002-57
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa para o fornecimento 
parcelado de Baterias Automotivas para os diversos veículos que compõem a frota do 
Município de Guaíra – Paraná.
Valor Total: R$ 104.075,70 (cento e quatro mil, setenta e cinco reais e setenta centavos)
Prazo de Vigência: início em 04 de maio de 2020 e término em 03 de maio de 2021.
Data de Assinatura: 04 de maio de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 04 de maio de 2020.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

MunicíPio de Guaíra 
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 123/2020, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 076/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
Contratada: RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ Nº 20.290.311/0001-
40
Objeto do Contrato: Contratação da empresa RODO OESTE VEÍCULOS E PEÇAS 
LTDA, que será responsável pelo fornecimento de peças, materiais e prestação 
de serviços, que serão utilizadas na revisão de 150.000 km do veículo ÔNIBUS 
MARCOPOLO VOLARE W9C EXECUTIVO EURO V, placa BBZ-3828, frota 428, 
SMS/APS, patrimônio 26609, da Secretaria Municipal de Saúde, deste município de 
Guaíra, Paraná. 
Valor Total: R$ 3.366,66 (Três mil e trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e 
seis centavos).
Prazo de Vigência: A partir da assinatura do contrato e término em 28 de outubro 
de 2020.
Data de Assinatura: 28 de abril de 2020.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 28 de abril de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 124/2020, Dispensa de 
Licitação por Limite nº 077/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: A. CARNEVALI EIRELI - EPP, CNPJ nº 18.012.406/0002-30
Objeto do Contrato: Contratação da empresa A. CARNEVALI – EIRELI – EPP, 
que será responsável pelo fornecimento, em caráter emergencial, de materiais e 
equipamentos de captação de imagem para uso da Diretoria de Comunicação Social 
e Imprensa, deste Município de Guaíra, Paraná. 
Valor Total: R$ 15.707,00 (quinze mil, setecentos e sete reais).
Prazo de Vigência: A partir da assinatura do contrato e término em 29 de junho de 
2020.
Data de Assinatura: 29 de abril de 2020. 
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 29 de abril de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 125/2020, Dispensa de 
Licitação por Justificativa nº 078/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA EIRELI, CNPJ nº 
04.884.221/0001-20
Objeto do Contrato: Contratação da empresa COMERCIO DE CONFECÇÕES 
BANDEIRA EIRELI, que será responsável pelo fornecimento de cones de vento para 
biruta, a qual se encontra instalada no Aeroporto Municipal Walter Martins de Oliveira, 
neste município de Guaíra, Paraná. 
Valor Total: R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais).
Prazo de Vigência: A partir da assinatura do contrato e término em 04 de agosto 
de 2020.
Data de Assinatura: 04 de maio de 2020. 
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 04 de maio de 2020.

PORTARIA Nº 167/2020
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) 
apresentada(s) ao edital de Pregão Presencial nº 046/2020 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
/ PR. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) 
apresentada(s) ao edital de Pregão Presencial nº 046/2020, cujo objeto é o Registro 
de Preços visando a contratação de empresa para o fornecimento de materiais 
(pedra marroada, rachão, pedrisco, pó de pedra, brita graduada e cascalho - basalto 
alterado), os quais serão aplicados na manutenção de diversas estradas rurais deste 
Município de Guaíra/PR. A(s) empresa(s):
PEDREIRA DO TREVO LTDA, inscrita no CNPJ nº 76.098.623/0003-72, vencedora 
global da licitação, com valor total máximo de R$ 1.685.150,00 (um milhão, seiscentos 
e oitenta e cinco mil, cento e cinquenta reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 30 de abril de 2020.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

MunicíPio de Guaíra 
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 168/2020
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) 
apresentada(s) ao edital de Pregão Presencial nº 051/2020 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
/ PR. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) 
apresentada(s) ao edital de Pregão Presencial nº 051/2020, cujo objeto é o 
Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada no ramo de 
prestação de serviços para manutenção cor-retiva e preventiva predial de imóveis de 
responsabilidade do Município. A(s) empresa(s):
S.O.S REPARO E MANUTENÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 15.372.079/0001-
59, vencedora dos lotes 1 e 2 da licitação, com valor total máximo de R$ 49.000,00 
(quarenta e nove mil reais);
A APARECIDO PEREIRA - SERVICOS - ME, inscrita no CNPJ nº 27.488.194/0001-
720, vencedora dos lotes 3 e 5 da licitação, com valor total máximo de R$ 181.000,00 
(cento e oitenta um mil reais);
ADEMILSON SIMIÃO – SERVIÇOS - ME, inscrita no CNPJ nº 26.463.044/0001-41, 
vencedora dos lotes 9, 11 e 12 da licitação, com valor total máximo de R$ 52.256,00 
(cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais);
ANGELICO LIMA - ME, inscrita no CNPJ nº 82.420.043/0001-90, vencedora dos lotes 
7, 8 e 10 da licitação, com valor total máximo de R$ 224.028,00 (duzentos e vinte e 
quatro mil e vinte e oito reais);
CLEITON RODRIGUES BELEM, inscrita no CNPJ nº 36.540.271/0001-87, vencedora 
dos lotes 4 e 6 da licitação, com valor total máximo de R$ 160.760,00 (cento e 
sessenta mil, setecentos e sessenta reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 29 de abril de 2020.

PORTARIA Nº 169/2020
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) 
apresentada(s) ao edital de Pregão Presencial nº 047/2020 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
/ PR. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) 
apresentada(s) ao edital de Pregão Presencial nº 047/2020, cujo objeto é o Registro 
de Preços visando a aquisição de REFRIGERADOR, NOBREAK e Outros, os quais 
serão empregados nas Salas de Vacinas, deste Município. A(s) empresa(s):
A. CARNEVALI EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 18.012.406/0002-30, vencedora do 
lote 1, 2 e 3 da licitação, com valor total máximo de R$ 10.018,34 (Dez mil, dezoito 
reais e trinta e quatro centavos);
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA, inscrita no CNPJ 
Nº 78.589.504/0001-86, vencedora do lote 4 da licitação, com valor total máximo de 
R$ 42.006,25 (Quarenta e dois mil, seis reais e vinte e cinco centavos);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 29 de abril de 2020.

PORTARIA Nº 170/2020
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) 
apresentada(s) ao edital de Pregão Presencial nº 055/2020 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
/ PR. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) 
apresentada(s) ao edital de Pregão Presencial nº 055/2020, cujo objeto é o Registro 
de Preços visando a contratação de empresa para o fornecimento parcelado de 
Baterias Automotivas para os diversos veículos que compõem a frota do Município de 
Guaíra – Paraná. A(s) empresa(s):
MARIO TAKAHALU ASAHIDE & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 79.763.058/0001-
47, vencedora dos itens 2, 5 e 9 da licitação, com valor total máximo de R$ 31.540,00 
(trinta e um mil, quinhentos e quarenta reais);
BATERIAS S. N. LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 07.861.844/0002-57, vencedora dos 
itens 1, 3, 4, 6, 7 e 8 da licitação, com valor total máximo de R$ 31.540,00 (trinta e um 
mil, quinhentos e quarenta reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 04 de maio de 2020.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

MunicíPio de Guaíra 
 ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 2.135/2020
Data: 04.05.2020
Ementa: altera a Lei Municipal nº 2025, de 11/10/2017, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei Municipal nº 2025, de 11/10/2017, passa a vigorar com as alterações de 
que trata esta Lei.
Art. 2º O artigo 1º da Lei Municipal nº 2025, de 11/10/2017, passa a vigorar com a 
seguinte redação.
“Art. 1º  A Guarda Municipal de Guaíra é órgão integrante da Administração Direta 
do Poder Executivo do Município de Guaíra, organizada com base na hierarquia e 
na disciplina, sob a autoridade suprema do Prefeito Municipal, com a finalidade de 
garantir segurança aos órgãos, entidades, agentes, usuários e serviços, tendo como 
princípios norteadores de suas ações:
I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania das 
liberdades públicas;
II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas;
III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e
V - uso progressivo da força.
VI – controle de situações de emergências e calamidades públicas, causadas pelo ser 
humano, por epidemias ou desastres naturais.”
Art. 2º O artigo 4º da Lei Municipal nº 2025, de 11/10/2017, passa a vigorar com a 
seguinte redação.
“Art. 4º A Guarda Municipal de Guaíra, subordinada ao Secretário de Segurança, 
lotada na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito - SMEST, compete 
especificamente, ressalvadas as competências dos órgãos federais e estaduais:
I - coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os 
bens, serviços e instalações municipais;
II – prevenir, inibir e auxiliar no controle de situações de calamidades públicas, tais 
como as relacionadas a desastres naturais, pandemias e outras congêneres;
III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção 
sistêmica da população;
IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações 
conjuntas que contribuam com a paz social;
V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, 
atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;
VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e 
logradouros municipais, nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
(Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio 
celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;
VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do 
Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;
VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;
IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e 
projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades;
X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios 
vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao 
desenvolvimento de ações preventivas integradas;
XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de 
ações interdisciplinares de segurança no Município;
XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a 
contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano 
municipal;
XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e 
imediatamente quando deparar-se com elas;
XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da 
infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;
XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor 
municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte;
XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em 
conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou 
das esferas estadual e federal;
XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e 
dignitários;
XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno 
e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades 
de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na 
comunidade local;
XIX - assegurar que suas ações estejam sempre fundamentadas no respeito à 
dignidade humana, à cidadania, à justiça, à legalidade democrática e aos direitos 
humanos;
XX - atuar de forma preventiva nas áreas de sua circunscrição, onde se presuma ser 
possível a quebra da situação de normalidade;
XXI - atuar com prudência, firmeza e efetividade, na sua área de responsabilidade, 
visando ao restabelecimento da situação de normalidade, precedendo eventual 
emprego da Força Pública Estadual.
§ 1º A Guarda Municipal poderá integrar as atividades policiais de envergadura 
realizadas no Município, quando planejadas conjuntamente.
§ 2º Na realização dessas atividades, a Guarda Municipal manterá a chefia de suas 
frações com a finalidade precípua de harmonizar e transmitir ordens pertinentes à 
consecução dos objetivos comuns.
§ 3º Respeitadas a autonomia e as peculiaridades de cada uma das organizações, 
com atuação no município, poderão os responsáveis trocar informações sobre os 
campos de atuação de seus comandos.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 04 de maio de 2020.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 041/2020
REF.: INEXIGIBILIDADE – Nº 004/2020.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: ODONTOLOGIA SALES AMOROSO LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 14 de Abril de 2020.
CNPJ: 21.971.991/0001-20
OBJETO: Chamamento Público para credenciamento de pessoa jurídica na área 
odontológica, visando disponibilizar serviços odontológicos, para atuar em atividades 
inerentes ao Setor de Saúde, conforme a demanda, de acordo com as especificações 
constantes no Termo de Referência bem como demais anexos do Edital, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2020 - Credenciamento de Serviços de Saúde.
VALOR TOTAL ESTIMADO: Pelos serviços prestados a CONTRATADA receberá um 
valor total de até R$ 46.174,45 (quarenta e seis mil e cento e setenta e quatro reais e 
quarenta e cinco centavos), de acordo com os valores constantes na Tabela do Anexo 
I do Credenciamento, previamente aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato será até 30 de Outubro de 2020, 
podendo ser prorrogado, caso haja interesse da administração, com anuência da 
credenciada, nos termos do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, como também poderá se 
destituído caso aconteça o Concurso Público com aprovados para o cargo de dentista 
durante o prazo.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 047/2020
REF.: INEXIGIBILIDADE – Nº 004/2020.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: CLINICA DE ODONTOLOGIA ZAMPIERI LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 29 de Abril de 2020.
CNPJ: 32.972.597/0001-22
OBJETO: Chamamento Público para credenciamento de pessoa jurídica na área 
odontológica, visando disponibilizar serviços odontológicos, para atuar em atividades 
inerentes ao Setor de Saúde, conforme a demanda, de acordo com as especificações 
constantes no Termo de Referência bem como demais anexos do Edital, oriundo do 
Credenciamento nº 001/2020 - Credenciamento de Serviços de Saúde.
VALOR TOTAL ESTIMADO: Pelos serviços prestados a CONTRATADA receberá um 
valor total de até R$ 46.174,45 (quarenta e seis mil e cento e setenta e quatro reais e 
quarenta e cinco centavos), de acordo com os valores constantes na Tabela do Anexo 
I do Credenciamento, previamente aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato será até 30 de Outubro de 2020, 
podendo ser prorrogado, caso haja interesse da administração, com anuência da 
credenciada, nos termos do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, como também poderá se 
destituído caso aconteça o Concurso Público com aprovados para o cargo de dentista 
durante o prazo.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

Prefeitura MuniciPal de ivaté
Estado do Paraná
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, 
com fundamento no art. 24, II da Lei 8.666/93, e em conformidade com o parecer 
jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.
DISPENSA Nº 016/2020
PROCESSO Nº 038/2020
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FAZENDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MÃO DE OBRA PARA EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR PARA VIGILÂNCIA DO ATERRO 
SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ.
CONTRATADA: IGOR VINICIUS VICARI AZEVEDO 12682860958
CNPJ: 36.919.294/0001-05
VALOR MÁXIMO: R$ 10.499,55 (DEZ MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE 
REAIS E CINQUENTA E CINCO REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, 
com fundamento no art. 24, II da Lei 8.666/93, e em conformidade com o parecer 
jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.
DISPENSA Nº 018/2020
PROCESSO Nº 041/2020
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
ESPORTES, CULTURA E LAZER.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) PASTAS ABA ELÁSTICA E 01 (UMA) 
CAIXA DE ETIQUETAS ADESIVAS, PARA O MUNICÍPIO DE IVATÉ-PR.
CONTRATADA: NOROESTE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 07.518.984/0001-46
VALOR TOTAL: R$ 1.175,00 (MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES.

Prefeitura MuniciPal de ivaté
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 055/2020
REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2020.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 DE MAIO DE 2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADO: HONÓRIO E JUSTINIANO LTDA - ME
CNPJ: 10.573.861/0001-12
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, 
LAVÁVEL, REUTILIZÁVEL, PARA USO GERAL NOS CUIDADOS EM RAZÃO DA 
PANDEMIA DO COVID-19.
VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 03 (TRÊS) MESES
FORO: Comarca de Icaraíma - Estado do Paraná.

Prefeitura MuniciPal de ivaté
Estado do Paraná
DECRETO N.º 065/2020
SÚMULA: Cancela processo Licitatório.
O Prefeito do Município de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que o cancelamento se faz necessário pela situação 
epidemiológica que nosso pais enfrenta atualmente, e consequentemente os grupos 
sociais não estarem em funcionamento.
DECRETA:
Art.1º). Fica cancelado o processo de Pregão presencial nº. 009/2020.
Art. 2º).  Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, aos 04 de Maio de 2020.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal

 

Prefeitura MuniciPal de ivaté
Estado do Paraná
TERMO DE RATIFICAÇÃO
REFERÊNCIA: Inexigibilidade de chamamento público para repasse a associação 
de pais e amigos dos excepcionais-APAE de Ivaté para fins de reformas e melhorias 
no prédio da associação considerando que a escola não possui receita própria e a 
mesma necessita de adequações e manutenção em instalações para poder atender a 
demanda dos serviços prestados.
RATIFICO a justificativa apresentada pela Comissão de Seleção, para a formalização 
direta de parceria entre o MUNICÍPIO DE IVATÉ-PR e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS 
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE de Ivaté-PR, inscrita no CNPJ n° 
08.688.284/0001-62, em consonância com o Art. 31 da Lei Federal n° 13.019/2014, 
alterado pela Lei Federal 13.204/2015, Art. 31 do Decreto Municipal n° 1.164/17 e 
demais regramentos pertinentes.
Ivaté-PR, 04 de Maio de 2020.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito

Prefeitura MuniciPal de ivaté
Estado do Paraná
INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 039/2020
O MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, COM FUNDAMENTO 
NA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, ESPECIALMENTE SEU ART. 31, 
LEI FEDERAL Nº 13.204/15 E DECRETO MUNICIPAL 1.164/2017, 
TORNA PÚBLICO QUE CELEBRARÁ PARCERIA COM FORME 
OBJETO ABAIXO DESCRIMINADO:
OBJETO: INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
REPASSE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-
APAE DE IVATÉ PARA FINS DE REFORMAS E MELHORIAS NO 
PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO CONSIDERANDO QUE A ESCOLA 
NÃO POSSUI RECEITA PRÓPRIA E A MESMA NECESSITA DE 
ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES PARA PODER 
ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
PARCEIRO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
– APAE – ESCOLA AMOR E PAZ
CNPJ: 08.688.284/0001-62
VIGÊNCIA DA PARCERIA: 31/12/2020, RESSALVADO O DIREITO DE 
PRORROGAÇÃO NOS TERMOS DA LEI.
Ivaté, 04 de Maio de 2020.
Univaldo Campaner
Prefeito
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MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 068/2020 

Tipo: Menor Preço 
Tipo de Julgamento: Global 
Objeto: Sistema de Registro de Preços, visando a contratação de em-
presa especializada em prestação de serviços de telediagnóstico 24h em 
Eletrocardiograma com emissão de laudos online, com disponibilidade de 
equipamentos em regime de comodato, para realização dos exames 
necessários à Secretaria Municipal de Saúde/SMS CEM - Centro de 
Especialidades Médicas deste Município. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09h00 min. do dia 
18/05/2020. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01min. às 09h29min do dia 
18/05/2020. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min. do dia 
18/05/2020 

Modalidade: Pregão Presencial nº 069/2020 
Tipo: Menor Preço 
Tipo de Julgamento: Global 
Objeto: Sistema de Registro de Preços, visando a contratação de em-
presa na área de Análises microbiológicas, para coleta e realização de 
exames microbiológicos, com fornecimento de insumos de exames de 
identificação bacteriana ou fúngica, e realização de antibiograma (bacté-
rias gram negativas e bactérias gram positivas) e outros exames para 
atender às necessidades da CCIH (Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar) da UPA Guaíra. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME e EPP. 
Data de Abertura: às 08h30min. do dia 18 de maio de 2020. 

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 070/2020 
Tipo: Menor Preço 
Tipo de Julgamento: Por Item 
Objeto: Sistema de Registro de Preços, visando a futura e eventual 
aquisição de brinquedos pedagógicos e outros materiais, a partir dos 
recursos do FIA -  Fundo Municipal da Infância e Adolescência, bem com 
o do IGD - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família, para a 
implementação do acervo de uma BRINQUEDOTECA instalada no 
CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município de 
Guaíra-PR. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 10h00 min. do dia 
18/05/2020. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 10h01min. às 10h29min do dia 
18/05/2020. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10h30min. do dia 
18/05/2020 

Os editais e seus anexos poderão ser obtidos através do site 
www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios. E os Pregões Eletrô-
nicos também são encontrados no site www.bll.org.br.  Demais informa-
ções: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, 
de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 
3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br. 
Guaíra (PR), em 04 de maio de 2020. 
Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro/Comissão Permanente de Licita-
ções. 

  
 

MunicíPio de Guaíra 
 ESTADO DO PARANÁ
REPUBLICADO CONF. NOTA SIM-AM 03/2020
DECRETO Nº 109/2020
Data: 04.05.2020
Ementa: abre Crédito Extraordinário no valor de R$ 420.986,47 (quatrocentos e vinte mil, novecentos 
e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos) para custeio das ações de enfrentamento da 
emergência pública decorrente do Coronavírus (Covid-19) e da outras providências.
O prefeito do município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe foram 
conferidas por Lei;
Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe 
sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 356, de 11 março de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);
Considerando as Portarias nºs 395/2020  e 480/2020 do ministério da Saúde que dispõe sobre o 
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Grupo de Atenção de Média e Alta 
Complexidade;
Considerando o disposto no art. 113, paragrafo 3º da Lei Orgânica do Município, combinado com 
o art. 167, § 3º da Constituição Federal;
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 81/2020, de 20 de março de 2020, que declara 
situação de emergência em Saúde Pública no Município de Guaíra, em decorrencia da infecção 
humana pelo Coronarírus (COVID-19);
Considerando as medidas administrativas já tomadas;
  DECRETA:
Art. 1º Fica aberto Crédito Extraordinário no valor de R$ 420.986,47 (quatrocentos e vinte mil, 
novecentos e oitenta e seis reais e quarenta sete centavos), que passará a fazer parte do 
orçamento vigente sob a seguinte classificação:
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2090 – Manutenção das Atividades de Enfrentamento da Emergência COVID-19
Funcional: 0010.122.0057
Referência Modalidade de Aplicação   Vínculo Valor R$
 1395 3339030000000000000 – Material de consumo 10814 220.986,47
 1396 3339039000000000000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
10814 200.000,00
TOTAL 420.986,47
Art. 2° O crédito aberto no artigo anterior será coberto, em igual importância, por recursos 
provenientes do excesso de arrecadação advindos da portaria nº 759 de 08 de abril de 2020 do 
Ministério da Saúde e Deliberação SESA nº 29 de 26 de março de 2020.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 04 de maio de 2020.
HERALDO TRENTO
    Prefeito Municipal

 

 ESTADO DO PARANÁ  

 MUNICÍPIO DE GUAÍRA  

 

1 

 

DECRETO Nº 127/2020 
DATA: 04.05.2020 
Ementa: homologa avaliação de servidor em Estágio Probatório para efeitos de 
efetivação de que trata a Lei nº 1.247, de 03.12.2003, artigo 24 § 2º, e artigos 32, 33 e 
34 da Lei nº 1.246 de 03.12.2003, realizada pela Comissão nomeada pela Portaria nºS 
166/2014 e 267/2014, e dá outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

legais, e tendo em vista os dispositivos das Leis nºs 1.246 e 1.247, ambas de 03.12.2003;  
 

CONSIDERANDO o processo de avaliação observadas às exigências da 
reorganização das carreiras funcionais dos servidores municipais de Guaíra e, o memorando 6.224/2013; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 32, 33 e 34 da Lei Municipal nº 
1.246/2003, que estabelece a obrigatoriedade de ato específico do poder executivo para a estabilização do servidor em 
estágio probatório, 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica homologado o resultado das avaliações, e declarados estáveis no serviço 
público do Poder Executivo do Município de Guaíra, os servidores municipais a seguir nominados: 

 
Nome Matrícula Admissão Cargo RG n° Nota Resultado Data 

Efetivação 

Flavio Brenner 
de Souza 

29521-01 16/05/2017 Médico Pediatra  8.202.483-2 – SESPII/PR 400 APROVADO 16/05/2020 

Gerson Marcio 
Negrissoli 

29519-01 02/05/2017 Médico Gen./Saúde 
Família 

4.450.427-8 – SESPII/PR 336 APROVADO 02/05/2020 

 

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo eficácia 
a partir da data de efetivação dos Servidores, a qual está descrita na coluna da data de efetivação, da tabela do artigo 
1º deste Decreto. 

 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 04 de maio de 2020. 
 
 
 
 

HERALDO TRENTO 
Prefeito Municipal  

 

Prefeitura MuniciPal de icaraíMa
EDITAL N.º 004/2020
DE 04 DE MAIO DE 2020
CONVOCA  CANDIDATOS  APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO, PROVIMENTO EFETIVO, CONFORME 
EDITAL DO CONCURSO Nº 001/2019.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO:
Art. 1º - Fica convocado para entrega de documentos e nomeação os candidatos aprovados no Concurso Público Nº 
001/2019, provimento Efetivo, conforme segue:
INSC CANDIDATO CLAS. CARGO CPF
00003 FLAVIA CRISTINA BORGES DA SILVA 1º TÉCNICO EM ENFERMAGEM 087.276.549-07
02150 MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA 2º TÉCNICO EM ENFERMAGEM 067.127.189-02
02050 NIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS 1º      VIGIA 554.133.741-00
02332 ELIANE MACHADO DIAS MACEDO 1º ZELADORA 659.924.239-15
00619 ELIANE VIEIRA DE SOUZA 2º ZELADORA 024.040.169-70
00405 ALESANDRA GONÇALVES DE SOUZA 3º ZELADORA 068.725.699-21
1 – DOS REQUISITOS
Para candidatar-se ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal de  Icaraíma constantes deste Edital, o candidato 
deverá atender os requisitos abaixo relacionados, sendo que a falta de comprovação de qualquer um deles, implicará 
em impedimentos para a posse:
1.1 Ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado.
1.2 Estar em gozo com seus direitos políticos.
1.3 Estar quite com a Justiça Eleitoral.
1.4 Quando do sexo masculino, haver cumprido suas obrigações no Serviço Militar.
1.5 Ter completado 18 (dezoito) anos de idade, até a data da posse, se aprovado.
1.6 Não ter sofrido, na função pública, penalidade por prática de atos desabonadores.
1.7 Apresentar no ato da posse as certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e 
Justiça Federal, de onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos.
1.8 Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e o respectivo Registro no Órgão da Classe, 
quando for o caso, no ato da posse.
1.9 Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico.
1.10 Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, no decorrer do certame ou quando da posse e ter 
atendido outras condições prescritas em lei.
2 – DA CONVOCAÇÃO
2.1 O candidato aprovado e classificado, quando convocado para nomeação, será submetido ao regime Estatutário, 
provimento efetivo.
2.2 O candidato aprovado e convocado  deverá  apresentar  os  seguintes  documentos  para  admissão  e nomeação, 
alem de observar o previsto no item 1 deste Edital:
I - Cédula de Identidade (RG) ou protocolo da identidade;
II - Certificado de reservista e fotocópia, quando couber.
III - Título de eleitor e fotocópia.
IV - Cadastro de Pessoa Física (CPF) e fotocópia.
V - Registro no órgão da classe e fotocópia.
VI - Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia.
VII - Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, quando couber.
XIII- Uma fotografia 3X4 recente, tirada de frente.
IX - Atestado de sanidade física (expedido por profissional médico).
X – Atestado de sanidade mental (expedido por profissional psicólogo).
XI - Certidão de negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o 
candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos.
XII - Comprovante de escolaridade exigida.
XIII - Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos que a lei indicar, 
declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio.
XIV – Carteira de Trabalho (CTPS).
XV – Comprovante Cadastramento no PIS/PASEP (se não constar número CTPS).
XVI – Certidão Negativa da Justiça Eleitoral – quitação eleitoral ( site do TSE –Tribunal Superior Eleitoral ou Fórum 
Eleitoral ou comprovante da última votação.
XVII – Certidão Negativa da Justiça Eleitoral – criminal eleitoral ( site do TSE – Tribunal Superior Eleitoral ou Fórum 
Eleitoral.
XVIII – Comprovante de endereço ( água, luz ou telefone) atual e declaração assinada pelo proprietário do imóvel ( se 
o comprovante não estiver em seu nome ou nome de pai, mãe, esposo (a) e filhos.
XIX – Cópia Carteira de Habilitação ( se exigido no edital).
XX – Declaração de bens.
2.3 Para efeito de contratação o candidato aprovado e convocado fica sujeito à aprovação em exame médico físico e 
psicológico, a ser realizado pelo órgão indicado pela Prefeitura Municipal de Icaraíma.
2.4 A aprovação nos exames médicos é de caráter eliminatório, considerando-se aprovado o candidato tido como apto.
2.5 Para o provimento do cargo concursado, o candidato deverá atender as condições necessárias, quais sejam:
I) atendimento aos requisitos para a inscrição de acordo com as regras constantes deste Edital;
II) apresentação  da  documentação  exigida  para  posse  conforme  disposto  neste  Edital;
III) aprovação nos exames de saúde previstos neste Edital.
Art. 2º - O candidato deverá apresentar a documentação necessária para posse e aprovação em exame médico físico 
e psicológico em no máximo 5 (cinco) dias úteis após a publicação deste Edital de Convocação.
Art. 3º - O candidato aprovado e convocado, após apresentação do toda documentação necessária, deverá 
comparecer na Prefeitura Municipal de Icaraíma no prazo máximo de 30 (trinta) dias da publicação do edital de 
convocação, para ser empossado.
Art. 4º - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital de convocação, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento.
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente na Prefeitura.
Art. 5º - Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Icaraíma – Pr, 04 de Maio de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa
Estado do Paraná
DECRETO Nº 5.444/2020
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Suplementar por Superávit Financeiro e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 4º § III 
da Lei Orçamentária nº 1.659 de 30 de Novembro de 2019.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Suplementar por Superávit Financeiro no corrente exercício financeiro de 2020, inclusão/
alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2020 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021 
e Programação Financeira no limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), referente aos saldos disponíveis em banco 
do exercício financeiro de 2019, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e 
suas atualizações, de acordo com a seguinte ordem classificatória:
07 SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.0009.2.141 MANUT. DA DIV. DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE
3.3.90.39.00.00.00 245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.302.0009.2.030 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR
3.3.90.39.00.00.00 267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 494 - BLOCO DE CUTEIO DAS AÇÕES DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE 200.000,00
Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-
se-á do superávit financeiro, referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2019, sem 
comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a 
seguinte fonte de recurso:
Fonte Descrição Valor
494 BLOCO DE CUTEIO DAS AÇÕES DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE 200.000,00
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 04 dias do mês de Maio de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de ivaté
Estado do Paraná
 PORTARIA Nº. 180/2020
 Concede férias a servidora.
 O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
 ART. 1º. CONCEDER férias a servidora ZILMA DE SOUSA COUTINHO PEGORARO, portadora da Cédula de 
Identidade RG. nº. 3.906.745-5 SSP/PR, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Agente Comunitário de 
Saúde, lotada na Secretaria de Saúde, referente ao período aquisitivo de 14/04/2019 à 13/04/2020, com fruição em 
04/05/2020à 02/06/2020.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 04 dias do mês de Maio de 2020.
 UNIVALDO CAMPANER
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE
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Decreto  nº 32/2020 de 28/02/2020

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 123.830,32 (cento e vinte e três mil oitocentos 
e trinta reais e trinta e dois centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações 
Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras 
providências.

O Prefeito Municipal de IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela 
Lei  Orçamentária nº 758/2019 de 10/12/2019.

Decreta:

Suplementação
04 SECR DA EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E LAZER
04.001 COORDENAÇÃO GERAL SEC. ESPORTE, CULTURA E LAZER
04.001.12.365.0006.2.106. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

 10.000,00 566 - 3.3.90.30.00.00 33204 MATERIAL DE CONSUMO
 2.000,00 567 - 3.3.90.39.00.00 33204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
10.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
10.001.28.846.0000.3.070. DESPESAS COM DEVOLUÇÃO/RESTIUIÇÃO DE SALDOS DE 

CONVENIOS E CONGENERES
 28.749,48 579 - 3.3.30.93.00.00 3962 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

 2.065,94 562 - 3.3.30.93.00.00 3980 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
11 SECR DE SERV. PUBLICOS E RODOVIARIOS
11.001 SERV. PUBLICOS E RODOVIARIOS
11.001.15.451.0003.1.211. MELHORIAS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS E 

RURAIS E OBRAS COMPLEMENTARES
 28.988,99 564 - 4.4.90.51.00.00 3962 OBRAS E INSTALAÇÕES
 52.025,91 555 - 4.4.90.51.00.00 3983 OBRAS E INSTALAÇÕES

Total Suplementação:  123.830,32

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o 
Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 
43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:

 Fonte(s):
 3962 PAV. URBANA MIN. CIDADES CONTR. REPAS. 1041151-42-17
 3980 CAMINHÃO PIPA - MAPA/CAIXA
 3983 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIAS URBANAS - MCIDADES/CAIXA

 33204 APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO INFANTIL Exer. Anterior
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Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

UNIVALDO CAMPANER
PREFEITO

Edifício da Prefeitura Municipal de IVATÉ , em  28 de fevereiro de 2020.

TANIA ROBERTA SANTOS STEVANATO
Secretaria de Fazenda

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa
Estado do Paraná
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO NÚMERO DO DECRETO
ONDE SE LE: DECRETO N.º 5.441/2020
LEIA-SE: DECRETO N.º 5.441-A/2020
DATA: 29/04/2020
SÚMULA: Declara de Utilidade Pública, Estrada Rural denominada “Estrada da Onça”, situada neste município, 
necessária à locomoção dos moradores e proprietários locais e escoamento de produtos agrícolas, e dá outras 
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo artigo 9º, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, combinados com os artigos 5º, alínea “i” e 6º, do 
Decreto-Lei Federal nº3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de UTILIDADE PÚBLICA, a estrada rural denominada “Estrada da Onça”, a qual faz ligação da 
Rodovia PR – 487 com a Estrada da Palmeirinha, localizada neste município e comarca de Icaraíma, conforme croqui/
mapa de localização anexo.
Art. 2º A referida estrada rural facilita em todos os sentidos a vida dos moradores e proprietários daquela localidade e 
de outras mais distantes, seja no transporte de insumos e/ou produtos agrícolas produzidos em nosso município, bem 
como na agilidade no acesso à Rodovia PR 487 e consequentemente a sede deste município, sem falar na existência 
da construção de uma das melhores pontes municipais em referida estrada rural.
Art. 3º As despesas com a reabertura da estrada, ficará a cargo da Secretária Municipal de Obras, Serviços Públicos 
e Rodoviários.
Art. 4º Fica autorizado o Município de Icaraíma, a tomar medidas legais, bem como formalizar os atos necessários 
ao cumprimento deste Decreto.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, registra-se, cumpra-se e arquive-se.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 04 dias do mês de Maio de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

 
 

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa
Estado do Paraná
PORTARIA N.º 130/2020
DATA: 04/05/2020
SÚMULA: Cancela processo licitatório.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Cancelar o processo licitatório, modalidade Pregão Presencial n.º 021/2020.
Art. 2º) Esta Portaria entrará em vigor nesta data.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 04 dias do mês de Maio de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2020
A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n.º 810, torna público 
que realizará no local e data abaixo, certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM objetivando o Registro de Preços para a futura contratação do objeto 
abaixo identificado:
OBJETO: Celebração de ata de registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de lanches, salgados e 
bolos, que serão utilizados em eventos realizados pelas secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Icaraíma, tudo 
de acordo com termo de referência e demais anexos do edital.
 PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  12 meses.
VALOR MÁXIMO: R$ 56.741,90 (cinquenta e seis mil e setecentos e quarenta e um reais e noventa centavos).
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos produtos será de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da 
solicitação do município, devendo a entrega ser efetuada no endereço informado no ato da solicitação, sendo ainda 
que não haverá VALOR MÍNIMO para as solicitações.
 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.
De acordo com o Artigo 48, §3º, da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, poderá ser 
estabelecido à prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas localmente 
até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido verificado no certame.
O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciados e fornecidos aos interessados 
mediante cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, desde que fornecido pelo licitante), no horário 
das 08h00min às 12h00min e 13h30min às 17h30min e no telefone (44) 3665-8000, ou através do site www.icaraima.
pr.gov.br, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93.
     LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
     DATA: 19 de Maio de 2020
     HORÁRIO: 09h00min
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, em 04 de Maio de 2020.
LAYS OLIVEIRA VEDOVOTO
Pregoeira

Prefeitura MuniciPal de Maria Helena
Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 01
Ao Contrato de Prestação de Serviços nº 040/2019, Firmado em 15 de abril 2019, na modalidade Pregão Presencial 
n° 022/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: V. L. P. SAMPAIO – AMBIENTAL VIDA - ME
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Fica prorrogado até 15 de abril de 2021, o prazo de vigência estabelecido na 
Cláusula Quarta do Contrato de Prestação de Serviços n° 040/2019, firmado entre as partes em 15 de abril de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: Fica mantido o valor global de R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos 
reais) a serem pagas em 12 (doze) parcelas mensais, até o 10º (décimo) dia do mês posterior ao vencido.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais 
Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.
E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 
as testemunhas que também o assinam.
Maria Helena – PR, 14 de abril de 2020.

Prefeitura MuniciPal de Maria Helena
Estado do Paraná
ATA DE DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
Aos quatro dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte, ás dez horas, reuniu a Comissão Permanente de Licitação 
sob presidência do Senhor Sérgio Apolônio e membros os senhores Maxwel Branco de Moraes, José Carlos de 
Souza, Wagner da Silva e Celso Jesus de Oliveira, Secretário, constituídos pela Portaria nº. 005 de 27 de janeiro 
de 2020, para decidir após verificação e analises de recursos das concorrentes. Em análise ao caso concreto e 
após conclusões do setor de engenharia, quanto ao cumprimento dos requisitos do edital e qualificação técnica, 
execução de piso intertravado, com área mínima de 800m², emitida pelo Engenheiro do Município, no mesmo vértice 
parecer jurídico do Procurador Municipal, A Comissão Municipal de Licitações, DESCLASSIFICA as empresas 
B.R.D.L CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP e VALDIR DE SOUZA BARROS ME, vez que seguindo 
do ponto de vista técnico não cumpriram a qualificação técnica, execução de piso intertravado. Ademais, o recurso 
da empresa B.R.D.L CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP, nos termos da Certidão Simplificada, de 
fl. 669 e Declaração fl. 688, nota-se que o responsável técnico e o contador declararam que a empresa R.C.M está 
estabelecida sob regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, podendo usufruir dos benefícios da LC 
123/2006. Desta forma, a Comissão de Licitações, mantém a declaração de habilitada e vencedora a empresa RCM 
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP nos termos da Certidão Simplificada fl. 669 e Declaração 668, que 
constam no certame, assegurando-lhe o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte.
Maria Helena- PR, 04 de maio de 2020.
SERGIO APOLONIO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
MAXWEL BRANCO DE MORAES
Membro
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
Membro
WAGNER DA SILVA
Membro
CELSO JESUS DE OLIVEIRA
Secretário

Prefeitura MuniciPal de Maria Helena
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 053/2020
Revoga a portaria n.º 049/1996.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais pelo art. 66, VI, da 
Lei Orgânica Municipal, de 02 de janeiro de 2002;
Tendo em vista a certidão de óbito, sob matrícula n.º 1449310155 2020 4 00004 062 0001708 17, da senhora 
PRECILIA LUCCATO PRIORE, falecido em 29 de abril de 2020;
R E S O L V E:
Art. 1º. Revogar, a partir de 29 de abril de 2020, a portaria n.º 049, de 21 de novembro de 1996, que concedeu 
aposentadoria à senhora PRECILIA LUCCATO PRIORE, portadora do RG n.º 1.206.436 SSP-PR, em razão de óbito.
Art. 2º.  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 29 de abril de 2020.
MARIA HELENA-PR, 30 de abril de 2020.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de Maria Helena
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO Nº 01/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIA HELENA/PR E O CONSÓRCIO 
INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA DO SUS NO MUNICÍPIO.
CONVENIANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA/PR,
CONVENIADO: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE, CNPJ nº 03.273.207/0001-28, doravante 
simplesmente CONSÓRCIO, neste ato representado pelo seu Presidente Luiz Claudio Costa, portador da Cédula de 
Identidade/RG nº 1.004.706-4 SESP-PR, do CPF nº 185.717.199-34, residente e domiciliado na Rua Euzébio Pereira 
dos Anjos, 144, em Balsa Nova (PR) – CEP 83650-000, com base no previsto no artigo 19º, inciso III, do estatuto do 
Consórcio, e nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, firmam o presente Convênio de acordo com os termos e condições 
a seguir estabelecidos:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente Termo tem por objetivo operacionalizar ações de Assistência 
Farmacêutica, através da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, à população usuária do SUS (Sistema 
Único de Saúde).
CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DAS PARTES - Comprometem-se os signatários:
I – PREFEITURA MUNICIPAL:
a) repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor global (total) de R$ de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 
mil reais) o qual será dividido em repasses anuais (por ano) de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); o valor total anual 
será repassado em quatro parcelas de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), as quais deverão ser depositadas em conta 
corrente específica do Banco do Brasil, até o dia 5 (cinco) dos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro, sendo 
a primeira parcela em Junho/2020 e a última em Março/2024, totalizando dezesseis parcelas, conforme plano de 
aplicação em anexo, podendo ser alterado através de Termo Aditivo;
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS - O valor referente ao recurso financeiro destinado à execução do 
presente convênio correrão à conta da Dotação Orçamentária n.º 06.002.10.301.0011.2.031 elemento de despesa 
– 3.3.90.30.00.00, Fonte: 01303.
CLAUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA - Este Termo de Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e 
terá vigência de 4 (quatro) anos.
Maria Helena-PR, 30 de abril de 2020.

Prefeitura MuniciPal de Maria Helena
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 048/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: EVA KAROLINE DOS SANTOS BRAGA - EIRELI – ME.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto à contratação de empresa para prestar 
serviços através de profissional médico, Clinico Geral, devidamente inscrito no CRM/PR.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: A CONTRATADA se compromete a prestar serviços 40 
(quarenta) horas por semana, na Unidade de Saúde da Família Maria Tenório, sob orientação e controle da Secretaria 
Municipal de Municipal de Saúde.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR: O CONTRATANTE: pagará para CONTRATADA o valor mensal de R$ 
14.000,00 (quatorze mil reais) a serem pagas até o 10º dia posterior ao vencido.
CLÁUSULA SETIMA – DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses, com início no dia 04 de 
maio de 2020 e termino no dia 04 de novembro de 2020.
Maria Helena - PR, 04 de maio de 2020.

Prefeitura MuniciPal de Mariluz
AVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTRO
CEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000
MARILUZ – PARANÁ
TERMO ADITIVO nº 004
CONTRATO nº 30/2018 –LIC – Contratação de empresa para fornecimento de prestação de serviços de locação e 
manutenção de sistemas destinado a Implantação do Sistema para Controle das Declarações Fiscais, Implantação 
do Sistema de Controle para a Produção Primaria-SRP, Impressão Notas Fiscais Produtor, Prestação de Contas, 
Notas Fiscais Eletrônicas, Transferências de Dados-DERAL, Emissão de Relatórios e Análise de Valores Declarados-
EFD/DASN, além das demais descrições contidas no termo de referência, e nos elementos instrutores do edital DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
O Município de Mariluz, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrito no CGC/MF nº 76.404.136/0001-
29, através de seu representante legal, o Prefeito NILSON CARDOSO DE SOUZA, portador do RG. Nº 6.271.013-
6 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 779.882.649-15, aqui denominado Contratante, do outro lado o Sr. 
GILMAR APARECIDO DE ARAÚJO, brasileiro (a), portador (a) do RG. 9.346.088 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 894.323.048-68, residente e domiciliado na cidade de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, representante da 
G.L. ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LTDA, aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente 
contrato, conforme o disposto nas Cláusulas seguintes:
Cláusula Primeira: Devido a prorrogação do contrato por mais 12 meses, fica acrescido ao contrato nº 30/2018 em 
6,69% (seis vírgula sessenta e nove por cento), correção pelo INPC, passando de R$ 2.041,01 (dois mil e quarenta 
e um reais e um centavo) para R$ 2.177,57 (dois mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), 
mensais, alterando o valor do contrato de R$ 47.892,12 (quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e doze 
centavos), para R$ 74.022,96 (setenta e quatro mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), de acordo com o 
Processo Licitatório nº 018/2018.
Cláusula Segunda: Os Contratantes se comprometem a cumprirem todas as demais Cláusulas e Condições 
estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.
Mariluz, 26 de abril de 2020
Nilson Cardoso de Souza  Gilmar Aparecido de Araújo
Prefeito Municipal  Proprietário
Contratante   Contratada
Testemunhas:

Prefeitura MuniciPal de Mariluz
AVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTRO
CEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000
MARILUZ – PARANÁ
TERMO ADITIVO nº 003
CONTRATO nº 30/2018 –LIC – Contratação de empresa para fornecimento de prestação de serviços de locação e 
manutenção de sistemas destinado a Implantação do Sistema para Controle das Declarações Fiscais, Implantação 
do Sistema de Controle para a Produção Primaria-SRP, Impressão Notas Fiscais Produtor, Prestação de Contas, 
Notas Fiscais Eletrônicas, Transferências de Dados-DERAL, Emissão de Relatórios e Análise de Valores Declarados-
EFD/DASN, além das demais descrições contidas no termo de referência, e nos elementos instrutores do edital DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
O Município de Mariluz, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrito no CGC/MF nº 76.404.136/0001-
29, através de seu representante legal, o Prefeito NILSON CARDOSO DE SOUZA, portador do RG. Nº 6.271.013-
6 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 779.882.649-15, aqui denominado Contratante, do outro lado o Sr. 
GILMAR APARECIDO DE ARAÚJO, brasileiro (a), portador (a) do RG. 9.346.088 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 894.323.048-68, residente e domiciliado na cidade de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, representante da 
G.L. ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LTDA, aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente 
contrato, conforme o disposto nas Cláusulas seguintes:
Cláusula Primeira: Fica prorrogado o término da vigência do Contrato nº 030/2018, para o dia 26/04/2021, em 
conformidade com o Artigo 65 da Lei 8.666/93.
Cláusula Segunda: Os Contratantes se comprometem a cumprirem todas as demais Cláusulas e Condições 
estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.
     Mariluz, 26 de abril de 2020
__Nilson Cardoso de Souza    Gilmar Aparecido de Araújo
Prefeito Municipal     Proprietário
Contratante      Contratada
Testemunhas:
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LOTE I DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 

 
ITEM MEDICAMENTOS CÓDIGO BR QTD UND. DE MEDIDA UNITÁRIO TOTAL EMPRESA(S) VENCEDORA(S)

1 Ácido ascórbico 100mg/ ml – solução injetável  5 ml BR0271687 2.000 AMPOLA 0,6600R$                       1.320,00R$                          
 ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI -
ME - CNPJ: 27.789.446/0001-01 

2 Aminofilina 24mg/ml – solução injetável 10 ml BR0292402 1.000 AMPOLA 1,0780R$                       1.078,00R$                          
 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 
81.706.251/0001-98 

3 Amoxicilina 50 mg/mL, pó para suspensão oral frasco c/150ml BR0271111 1.000 FRASCO 6,5000R$                       6.500,00R$                           CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. - 
CNPJ: 03.652.030/0001-70 

4 Azitromicina 500 mg - comprimido, blister com 3 BR0267140 1.000 COMPRIMIDO 0,7560R$                       756,00R$                               PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 
02.816.696/0001-54 

5 Azitromicina 40 mg/mL susp. oral, com diluente – frasco 15 ml BR0268949 200 FRASCO 9,6500R$                       1.930,00R$                           GREEN FARMACÊUTICA LTDA-EPP - CNPJ: 
03.411.908/0001-86 

6 Biperideno (cloridrato) 2 mg – comprimido BR0270140 10.000 COMPRIMIDO ---- -----  NÃO HOUVE PROPOSTA APRESENTADA 

7 Carbonato de lítio 300 mg - comprimido BR0267621 1.000 COMPRIMIDO 0,3920R$                       392,00R$                              
 INOVAÇÕES COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE - 
CNPJ: 32.138.304/0001-06 

8 Cefalexina 50 mg/mL suspensão, frasco com 100 ml BR0331555 300 FRASCO  R$                       9,0000 2.700,00R$                          
 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 
81.706.251/0001-98 

9 Ceftriaxona 1g - pó para solução injetável IV - Frasco Ampola BR0442701 12.000 FR-AMP.  R$                       9,1587 109.904,40R$                     
 INOVAÇÕES COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE - 
CNPJ: 32.138.304/0001-06 

10 Cetoconazol 200 mg – comprimido BR0267151 1.000 COMPRIMIDO 0,2000R$                       200,00R$                               CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. - 
CNPJ: 03.652.030/0001-70 

11 Ciprofloxacino (cloridrato) 500 mg - comprimido BR0267632 2.000 COMPRIMIDO 0,2400R$                       480,00R$                               PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 
02.816.696/0001-54 

12 Cloreto de sódio 0,9% - 10 ml BR0268237 5.000 FR-AMP. 0,1609R$                       804,50R$                              
 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 
81.706.251/0001-98 

13 Clorpromazina (cloridrato) 100 mg – comprimido BR0267638 12.000 COMPRIMIDO  R$                       0,2609 3.130,80R$                           GREEN FARMACÊUTICA LTDA-EPP - CNPJ: 
03.411.908/0001-86 

14 Complexo B (vit. B1, vit. B2, vit. B6, vit. PP, vit. B5) - solução injetável 2 
ml BR0363088 10.000 AMPOLA 0,8700R$                       8.700,00R$                          

 ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI -

ME - CNPJ: 27.789.446/0001-01 

HOMOLOGO e ADJUDICO o julgamento proferido pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio, referente ao pregão 009/2020, cujo objeto é Contratação de empresa 
destinada a aquisição parcelada de medicamentos constantes da relação da REMUME, conforme especificações contidas no termo de referência, e nos elementos 

instrutores do edital.

PROPOSTA VENCEDORA

CNPJ: 76.404.136/0001-29
Avenida Marília, nº 1920 - Centro - CEP: 87.470-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Página 1 de 415 Diclofenaco de potássio 50 mg – comprimido BR0270992 12.000 COMPRIMIDO 0,0938R$                       1.125,60R$                          
 INOVAÇÕES COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE - 
CNPJ: 32.138.304/0001-06 

16 Diclofenaco, Composição:Sal Dietilamônio, Concentração:10 MG/60 G, 
Forma Farmacêutica:Gel BR0448612 300 BISNAGA 3,6960R$                       1.108,80R$                          

 INOVAÇÕES COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE - 

CNPJ: 32.138.304/0001-06 

17 Dipirona 500 mg – comprimidos BR0267203 10.000 COMPRIMIDO 0,1080R$                       1.080,00R$                           PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 
02.816.696/0001-54 

18 Dipirona (sódica) 500 mg/mL, ampola de 2 mL, solução injetável BR0268252 12.000 AMPOLA 0,5570R$                       6.684,00R$                          
 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 
81.706.251/0001-98 

19 Epinefrina 1mg/ml – solução injetável 1 ml BR0268255 800 AMPOLA 2,1000R$                       1.680,00R$                          
 INOVAÇÕES COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE - 
CNPJ: 32.138.304/0001-06 

20 Escopolamina + Dipirona 6,67 /333,4mg/ml – gotas,  frasco 20 ml BR0270622 2.500 FRASCO 6,0000R$                       15.000,00R$                         CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. - 
CNPJ: 03.652.030/0001-70 

21 Estriol 1 mg/g – creme vaginal, bisnaga com 50 gramas + aplicadores BR0267208 20 BISNAGA  R$                     17,6400 352,80R$                              
 INOVAÇÕES COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE - 
CNPJ: 32.138.304/0001-06 

22 Estrogênios conjugados 0,3 mg – cartela c/ 28 BR0356602 30 CARTELA ---- -----  NÃO HOUVE PROPOSTA APRESENTADA 

23 Fenobarbital 100 mg/ml – solução injetável 2 ml BR0300725 600 AMPOLA 2,0500R$                       1.230,00R$                           CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. - 
CNPJ: 03.652.030/0001-70 

24 Fenoterol ( bromidrato) - 5mg/ml frascos gotejadores de 20ml BR0396471 300 FRASCO  R$                       2,3743 712,29R$                              
 INOVAÇÕES COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE - 
CNPJ: 32.138.304/0001-06 

25 Furosemida 10mg/ ml - solução injetável 2 ml BR0267666 3.000 AMPOLA 0,4880R$                       1.464,00R$                          
 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 
81.706.251/0001-98 

26 Glicose 25 % - solução injetável 10 ml BR0267540 1.000 FR-AMP. 0,2366R$                       236,60R$                              
 INOVAÇÕES COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE - 
CNPJ: 32.138.304/0001-06 

27 Glicose 50 % - solução injetável 10 ml BR0267541 2.000 FR-AMP. 0,2436R$                       487,20R$                              
 INOVAÇÕES COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE - 
CNPJ: 32.138.304/0001-06 

28 Haloperidol 5 mg - comprimido BR0267669 12.000 COMPRIMIDO 0,2100R$                       2.520,00R$                           CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. - 
CNPJ: 03.652.030/0001-70 

29 Haloperidol (decanoato) 50 mg/mL, solução injetável 1ml BR0292194 100 AMPOLA 7,4800R$                       748,00R$                               CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. - 
CNPJ: 03.652.030/0001-70 

30 Haloperidol (ação imediata) 5 mg/ml, solução injetável 1 ml BR0292196 300 AMPOLA 1,3900R$                       417,00R$                               PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 
02.816.696/0001-54 

31 Heparina sódica 5000 UI/ 0,25ml – solução injetável 0,25ml BR0448983 3.000 AMPOLA  R$                       4,9000 14.700,00R$                        
 ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI -
ME - CNPJ: 27.789.446/0001-01 

32 Heparina sódica 5000 UI/ml – solução injetável 5 ml BR0272796 200 AMPOLA ---- -----  NÃO HOUVE PROPOSTA APRESENTADA 

33 Ibuprofeno 50 mg/mL suspensão oral – fr.  30 ml BR0294643 1.000 FRASCO 1,0000R$                       1.000,00R$                          
 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 
81.706.251/0001-98 

34 Ipratrópio (brometo) 0,25 mg/mL, sol. para inalação , fr. 20 ml BR0268331 600 FRASCO 0,8800R$                       528,00R$                               PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 
02.816.696/0001-54 

Página 2 de 435 Levodopa + Benserazida 100 + 25 mg - cápsula BR0270128 1.500 CÁPSULA 1,3900R$                       2.085,00R$                          
 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 
81.706.251/0001-98 

36 Levodopa + Benserazida 200 + 50 mg - comprimido BR0270126 3.600 COMPRIMIDO 0,7880R$                       2.836,80R$                          
 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 
81.706.251/0001-98 

37 Lidocaína 2 % s/ vasoconstritor – solução injetável 20 ml BR0269843 800 FR-AMP. 3,0000R$                       2.400,00R$                           GREEN FARMACÊUTICA LTDA-EPP - CNPJ: 
03.411.908/0001-86 

38 Lidocaína (cloridrato) 2% mg/g gel tópico - bisnaga com 30 g BR0269846 400 BISNAGA 2,5400R$                       1.016,00R$                           CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. - 
CNPJ: 03.652.030/0001-70 

39 Lincomicina 300 mg/2ml - solução injetável 2 ml BR0268492 10.000 AMPOLA ---- -----  NÃO HOUVE PROPOSTA APRESENTADA 

40 Metoclopramida 5mg/2 ml - solução injetável 2 ml BR0267310 6.000 AMPOLA 0,4300R$                       2.580,00R$                           CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. - 
CNPJ: 03.652.030/0001-70 

41 Metronidazol 100 mg/g geléia vaginal, com 10 aplicadores BR0372335 200 BISNAGA 4,8300R$                       966,00R$                               CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. - 
CNPJ: 03.652.030/0001-70 

42 Morfina 1mg/ml – solução injetável 2ml BR0304870 200 AMPOLA 5,8000R$                       1.160,00R$                           PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 
02.816.696/0001-54 

43 Multivitaminas + sais minerais – comprimidos BR0273641 20.000 COMPRIMIDO 0,0690R$                       1.380,00R$                           CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. - 
CNPJ: 03.652.030/0001-70 

44 Neomicina + bacitracina  5mg/g + 250UI/g  - bisnaga 10 g BR0273167 2.500 BISNAGA 1,6000R$                       4.000,00R$                          
 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 
81.706.251/0001-98 

45 Omeprazol 20 mg – cápsula BR0267712 20.000 CÁPSULA  R$                       0,0770 1.540,00R$                           PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 
02.816.696/0001-54 

46 Ondansetrona 2 mg/ml – solução injetável 4 ml BR0268504 2.000 AMPOLA 1,4094R$                       2.818,80R$                          
 ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI -
ME - CNPJ: 27.789.446/0001-01 

47
Retinol, Composição: Associada com Colecalciferol e Óxido de Zinco, 
Concentração: 5.000UI + 900UI + 150MG/45G, Forma Farmacêutica: 
Pomada

BR0298548 2.500 BISNAGA 3,9800R$                       9.950,00R$                          
 INOVAÇÕES COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE - 
CNPJ: 32.138.304/0001-06 

48 Paracetamol 200 mg/mL - solução oral, frasco com 15 ml BR0267777 2.000 FRASCO 0,8550R$                       1.710,00R$                          
 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 
81.706.251/0001-98 

49 Paracetamol 500 mg - comprimido BR0267778 20.000 COMPRIMIDO ---- -----  NÃO HOUVE PROPOSTA APRESENTADA 

50 Paracetamol 750 mg – comprimido BR0267779 30.000 COMPRIMIDO 0,1500R$                       4.500,00R$                           CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. - 
CNPJ: 03.652.030/0001-70 

51 Permanganato de Potássio 100mg - comprimidos BR0327699 2.000 COMPRIMIDO ---- -----  NÃO HOUVE PROPOSTA APRESENTADA 

52 Petidina 50 mg/ml – solução injetável 2 ml BR0272329 300 AMPOLA 2,5200R$                       756,00R$                               GREEN FARMACÊUTICA LTDA-EPP - CNPJ: 
03.411.908/0001-86 

53 Prednisolona (fosfato sódico) 3 mg/mL, solução oral, frasco 60 ml BR0448595 300 FRASCO  R$                       4,4900 1.347,00R$                           PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 
02.816.696/0001-54 

54 Prednisona 20 mg - comprimido BR0267743 2.000 COMPRIMIDO 0,1700R$                       340,00R$                              
 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 
81.706.251/0001-98 

55 Ranitidina 25mg/ml  – solução injetável 2 ml BR0267735 3.000 AMPOLA ---- -----  NÃO HOUVE PROPOSTA APRESENTADA 

56 Simeticona 75mg / ml – gotas, frasco 15 ml BR0412965 2.500 FRASCOS  R$                       1,1900 2.975,00R$                          
 INOVAÇÕES COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE - 
CNPJ: 32.138.304/0001-06 

57 Sulfadiazina, Princípio Ativo: de Prata, Dosagem: 1% – creme, bisnaga 
30 g BR0272089 2.000 BISNAGAS 3,3000R$                       6.600,00R$                           CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. - 

CNPJ: 03.652.030/0001-70 
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58 Valproato de sódio 250 mg de ácido valpróico - cápsula BR0328529 2.000 CÁPSULA 0,2350R$                       470,00R$                              

 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 

81.706.251/0001-98 

59
Retinol, Composição: Associado c/Aminoácidos+ Metionina+ 
Cloranfenicol, Concentração: 10.000UI + 25MG + 5MG + 5MG/G -  
pomada oftálmica  3,5g 

BR0274918 20 BISNAGA  R$                       9,7000 194,00R$                              
 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 
81.706.251/0001-98 

60 Colírio anestésico - Cloridrato de tetracaína e fenilefrina – solução 
oftálmica estéril 10 ml BR0396853 15 UNIDADE 8,7700R$                       131,55R$                               GREEN FARMACÊUTICA LTDA-EPP - CNPJ: 

03.411.908/0001-86 

61
Polimixina B, Composição: Associada com Neomicina, Fluocinolona e 
Lidocaína, Concentração: 10.000 UI + 3,5 MG + 0,25 MG + 20 MG/ML, 
Forma Farmacêutica: Solução Otológica – frasco 5 ml

BR0380865 20 FRASCOS ---- -----  NÃO HOUVE PROPOSTA APRESENTADA 

62 Clonidina 0,100 mg – comprimido BR0272043 300 COMPRIMIDO 0,2200R$                       66,00R$                                  GREEN FARMACÊUTICA LTDA-EPP - CNPJ: 
03.411.908/0001-86 

63 Clonidina 0,150 mg – comprimido BR0272044 300 COMPRIMIDO 0,2800R$                       84,00R$                                 
 ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI -
ME - CNPJ: 27.789.446/0001-01 

64 Clonidina 0,200 mg – comprimido BR0272042 300 COMPRIMIDO 0,3500R$                       105,00R$                               CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. - 
CNPJ: 03.652.030/0001-70 

65 Clopidogrel  75 mg – comprimido BR0272045 500 COMPRIMIDO 0,3350R$                       167,50R$                              
 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 
81.706.251/0001-98 

66 Propatilnitrato 10 mg – comprimido BR0273135 500 COMPRIMIDO 0,3980R$                       199,00R$                              
 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 
81.706.251/0001-98 

67 Nitroglicerina 5 mg/ml - solução injetável 5 ml BR0268970 300 AMPOLA 29,7000R$                     8.910,00R$                           PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 
02.816.696/0001-54 

TOTAL: 250.257,64R$              

Mariluz, 04 de maio de 2020.

Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal
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Prefeitura MuniciPal de PeroBal
Estado do Paraná
COMUNICAÇÃO INTERNA
Perobal,04 de maio de 2020.
Senhor Prefeito:
 Nos termos do processo de Dispensa de licitação nº 011/2020 anexo, 
solicito ratificação do ato por mim praticado, na autorização concedida para a 
Secretaria de Saúde para a contratação da empresa J. C. QUINHONE ATACADISTA 
EPP inscrita no CNPJ sob n.º 21.278.380/0001-09  para  aquisição de mascaras 
de proteção dupla em tecido, para atendimento das necessidades da Secretaria 
de Saúde,  com dispensa de licitação tendo como fundamento na Lei Federal nº 
13.979/2020.
Sendo só o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para 
manifestar nossos protestos de estima e consideração.
ANDRÉ ANTONIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Saúde
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA
Dispensa de Licitação nº011/2020.
Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 
da Lei nº 8.666/93, e, tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi 
submetido a exame e aprovação da Assessoria Jurídica, que emitiu parecer favorável, 
RATIFICO a contratação da empresa J. C. QUINHONE ATACADISTA EPP inscrita 
no CNPJ sob n.º 21.278.380/0001-09  para  aquisição de mascaras de proteção 
dupla em tecido, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, com 
dispensa de licitação tendo como fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020.
Perobal,  04 de maio de 2020.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

        PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
                          Estado do Paraná

                     N O T I F I C A Ç Ã O

                 Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos
os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimen-
to dos seguintes recursos Federais e Estaduais.

DATA DO 
RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS VALOR EM R$

29.04.2020 FMS- CUSTEIO SUS - PAB/INCREMENTO 200.000,00
TOTAL 200.000,00

                                                                  Perobal, 29 de Abril de 2020.

              ALMIR DE ALMEIDA                                                        EDILSON BERTOUDO DUARTE
                Prefeito Municipal                                                             Secretário de Administração

        PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
                          Estado do Paraná

                     N O T I F I C A Ç Ã O

                 Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos
os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimen-
to dos seguintes recursos Federais e Estaduais.

DATA DO 
RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS VALOR EM R$

28.04.2020 FNDE-MERENDA ESCOLAR 10.422,00

TOTAL 10.422,00

                                                                  Perobal, 28 de Abril de 2020.

             ALMIR DE ALMEIDA                                                   EDILSON BERTOUDO DUARTE  
                Prefeito Municipal                                                    Secretário Municipal de Fazenda

        PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
                          Estado do Paraná

                     N O T I F I C A Ç Ã O

                 Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos
os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimen-
to dos seguintes recursos Federais e Estaduais.

DATA DO 
RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS VALOR EM R$

29.04.2020 FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV.EDUC.-Transporte Escolar-Federal 4.046,57

TOTAL 4.046,57

                                                                  Perobal, 29 de Abril de 2020.

             ALMIR DE ALMEIDA                                              EDILSON BERTOUDO DUARTE                                                      
                Prefeito Municipal                                               Secretário Municipal de Fazenda                                                

MunicíPio de Pérola
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Fornecimento nº 36/2020.
Dispensa por Limite nº20/2020 
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: JULIANA MARCELINO DE OLIVEIRA FRANCISCO 05045457950
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de materiais de uso 
permanente no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Município de 
Pérola, Estado do Paraná. 
Valor Total: R$ 12.370,55 (doze mil trezentos e setenta reais e cinquenta e cinco 
centavos)
Vigência: 04/05/2020 a 01/08/2020.
Adjudicada e Homologada: 04/05/2020.
Data de Assinatura: 04/05/2020

MunicíPio de Pérola
Estado do Paraná
DECRETO Nº 126/2020
TERMO DE RATIFICAÇÃO
   DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais, ratifica por este termo, a Dispensa de Licitação nº 20/2020, 
objetivando a contratação de empresa para fornecimento e instalação de materiais de 
uso permanente no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Município 
de Pérola, Estado do Paraná, em favor da empresa abaixo:
 EMPRESAVALOR TOTAL R$
JULIANA MARCELINO DE OLIVEIRA FRANCISCO 0504545795012.370,55
Com base no art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica, e tendo em vista os 
elementos que instruem o Procedimento.
Pérola/PR., 04 de maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito.

MunicíPio de Pérola
Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 51/2019
Pregão Presencial nº 19/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PÉROLA
CONTRATADA: MAQUEA & MAQUEA LTDA-ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo da vigência do presente contrato 
estabelecido na Cláusula Quinta, com término previsto para 31 de dezembro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data da Assinatura: 04/05/2020.

MunicíPio de Pérola
Estado do Paraná
PORTARIA Nº283/2020
Nomeia MARCELO LUIZ DA SILVA, para o cargo de Provimento em Comissão de 
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Rodoviários.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, 
e considerando o contido na Lei Municipal nº 1849 de 16 de Maio de 2013, e suas 
alterações.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear MARCELO LUIZ DA SILVA, portador da Cédula de Identidade 
R.G. nº7.184.054-9-SESP/PR, e do CPF n.º021.272.739-74, para exercer o cargo 
de Provimento em Comissão de Diretor do Departamento de Obras e Serviços 
Rodoviários, Símbolo CC-5, com remuneração de acordo com o respectivo símbolo, 
a partir de 04 de maio de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação, revogando as 
disposições em contrário.
Pérola/Paraná, 30 de abril de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito
Republicado por incorreção.

MunicíPio de Pérola
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 286/2020
Concede Licença Premio a servidora LUCIANA BAGNARA BARBOSA e da outras 
providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora LUCIANA BAGNARA BARBOSA, matricula nº 1877-5, 
ocupando o cargo efetivo de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, referente ao 
período aquisitivo de (2010/2015), a partir de 09/05/2020 a 06/08/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 287/2020
Concede Licença Premio ao servidor GABRIEL MOREIRA DA SILVA e da outras 
providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor GABRIEL MOREIRA DA SILVA, matricula nº 28-0, 
ocupando o cargo efetivo de Agente de Serviços Especiais, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, referente ao 
período aquisitivo de (2012/2017), a partir de 04/05/2020 a 01/08/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 288/2020
Concede Licença Premio ao servidor DOMINGOS CARLOS MINZON e da outras 
providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor DOMINGOS CARLOS MINZON, matricula nº 1304-8, 
ocupando o cargo efetivo de Agente de Serviços Especiais, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, referente ao 
período aquisitivo de (2011/2016), a partir de 04/05/2020 a 01/08/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 289/2020
Concede Licença Premio a servidora INES ABREU DA CRUZ CERANTOLA e da 
outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora INES ABREU DA CRUZ CERANTOLA, matricula 
nº 1802-3, ocupando o cargo efetivo de Agente de Serviços Especiais, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, 
referente ao período aquisitivo de (2009/2014), a partir de 04/05/2020 a 01/08/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 290/2020
Concede Licença Premio a servidora SUELI SILVEIRA FARIA DE OLIVEIRA e da 
outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora SUELI SILVEIRA FARIA DE OLIVEIRA, matricula nº 
1940-2, ocupando o cargo efetivo de Agente de Serviços Especiais, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, 
referente ao período aquisitivo de (2012/2017), a partir de 04/05/2020 a 01/08/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 291/2020
Concede Licença Premio a servidora ELISABETE APARECIDA DE FARIA e da outras 
providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora ELISABETE APARECIDA DE FARIA, matricula nº 1793-
0, ocupando o cargo efetivo de Agente de Serviços Especiais, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, referente ao 
período aquisitivo de (2009/2014), a partir de 04/05/2020 a 01/08/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 292/2020
Concede Licença Premio a servidora MARIA CLEONICE DOS SANTOS e da outras 
providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora MARIA CLEONICE DOS SANTOS, matricula nº 1248-
3, ocupando o cargo efetivo de Agente de Serviços Especiais, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, referente ao 
período aquisitivo de (1012/2017), a partir de 04/05/2020 a 01/08/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 293/2020
Concede Licença Premio ao servidor JAIR RIGUETTO e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor JAIR RIGUETTO, matricula nº 2090-7, ocupando o cargo 
efetivo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer, LICENÇA PREMIO, referente ao período aquisitivo de (2014/2019), a partir de 
04/05/2020 a 01/08/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 294/2020
Concede Licença Premio ao servidor CELIO DENIR PEREIRA e da outras 
providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CELIO DENIR PEREIRA, matricula nº 1641-1, ocupando 
o cargo efetivo de Agente de Serviços Especiais, lotado na Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, referente ao período 
aquisitivo de (2006/2011), a partir de 04/05/2020 a 01/08/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 295/2020
Concede Licença Premio ao servidor DANILO FLAUZINO TEIXEIRA e da outras 
providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor DANILO FLAUZINO TEIXEIRA, matricula nº 2058-
3, ocupando o cargo efetivo de Técnico Esportivo, lotado na Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, referente ao período 
aquisitivo de (2014/2019), a partir de 04/05/2020 a 01/08/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 296/2020
Concede Licença Premio a servidora CLARICE DA GLORIA DE ARAUJO TEZOLIN 
e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora CLARICE DA GLORIA DE ARAUJO TEZOLIN, matricula 
nº 1813-9, ocupando o cargo efetivo de Agente de Serviços Especiais, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, 
referente ao período aquisitivo de (2009/2014), a partir de 04/05/2020 a 01/08/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 297/2020
Concede Licença Premio a servidora LOIDE ALVES DOS SANTOS e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora LOIDE ALVES DOS SANTOS, matricula nº 1288-2, 
ocupando o cargo efetivo de Agente de Serviços Especiais, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, referente ao 
período aquisitivo de (2011/2016), a partir de 04/05/2020 a 01/08/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 298/2020
Concede Licença Premio a servidora LUCIMAR OLIVOTO SALGUEIRO e da outras 
providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora LUCIMAR OLIVOTO SALGUEIRO, matricula nº 2028-1, 
ocupando o cargo efetivo de Psicólogo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, referente ao período aquisitivo de 
(2014/2019), a partir de 04/05/2020 a 01/08/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 299/2020
Concede Licença Premio a servidora ADRIANA APARECIDA DA SILVA e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora ADRIANA APARECIDA DA SILVA, matricula nº 2024-
9, ocupando o cargo efetivo de Agente de Serviços Especiais, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, referente ao 
período aquisitivo de (2014/2019), a partir de 04/05/2020 a 01/08/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 300/2020
Concede Licença Premio a servidora MARIA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA e da 
outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora MARIA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, matricula 
nº 1850-3, ocupando o cargo efetivo de Agente de Serviços Especiais, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, 
referente ao período aquisitivo de (2010/2015), a partir de 04/05/2020 a 01/08/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

MunicíPio de Pérola
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 284/2020
Concede progressão horizontal(Classe Salarial) a servidora MARINA DE SOUZA POSSO 
e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido nos Artigos 35 a 40, da Lei nº 1740, de 02 de Abril de 2012, 
e a Lei nº 2151, de 03 de Setembro de 2015, que trata da progressão horizontal(Classe 
Salarial),
RESOLVE:
Art. 1º Conceder progressão horizontal a servidora MARINA DE SOUZA POSSO, 
matricula nº 1457-5, ocupando o cargo efetivo de Professor, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Classe-F para Classe-G, a partir de 
01 de Maio de 2020(inclusive).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário.
Pérola - Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 285/2020
Concede AUXILIO DOENÇA a servidora LEYA LOPES DE SOUZA RIBEIRO, e da outras 
providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO o previsto nos Artigos 291 a 294, da Lei Complementar nº 02/2010 
e suas alterações.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora LEYA LOPES DE SOUZA RIBEIRO, matricula nº 1948-
8, ocupando o cargo efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, AUXILIO DOENÇA, de 10 de Abril a 09 de Maio de 2020(inclusive).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições 
em contrário.
Pérola/Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

MunicíPio de Pérola
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 301/2020
Concede Licença Premio a servidora CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 
FIGUEIREDO e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, 
matricula nº 2045-1, ocupando o cargo efetivo de Agente de Serviços Especiais, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA 
PREMIO, referente ao período aquisitivo de (2014/2019), a partir de 04/05/2020 a 
01/08/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 04 de Maio de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 125/2020
Prorroga o prazo do contrato temporário de DANILLO VIEIRA MENDES, contratado 
através do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, regido pelo Edital n° 001/2019 
– CIUENP.
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do Noroeste 
do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na 
Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de 
janeiro de 2007, no Protocolo de Intenções e Estatuto,
RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar, por mais 90 (noventa dias), o prazo do contrato temporário do 
Sr. DANILLO VIEIRA MENDES, portador da Cédula de Identidade R.G. sob nº 
10.416.472-2 SSP PR, inscrito no CPF sob n° 064.964.779-30, contratado através 
do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2019, regido pelo Edital nº 001/2019, para 
ocupar o cargo de Condutor de Ambulância Socorrista - 36 horas semanais, conforme 
subitem 1.6 do Regulamento Especial, a contar de 03 de maio de 2020.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.
Umuarama-PR, 30 de abril de 2020.
ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

Edital n.º 03/2020 
 
 
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 
 
1º A prorrogação das inscrições do Concurso Público Nº 01/2020 do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ – CIUENP – SAMU 192 – NOROESTE DO PARANÁ, pelo período de 05 de maio de 
2020 a 18 de maio de 2020, sendo dia 19 de maio de 2020 o último dia para pagamento do boleto.  
 
2º Excepcionalmente, o candidato que efetuou sua inscrição, porém não efetuou o pagamento até a data de 05 de maio de 
2020, poderá gerar novo boleto com vencimento atualizado.  
 
 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Umuarama/PR, 04 de maio de 2020. 

 
 
 
 

ALMIR DE ALMEIDA 
PRESIDENTE DO CIUENP 

 
 
 
 

IRANI RODRIGUES MACIEL 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso do CIUENP 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2019 
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADOS PÚbLICOS PARA O CIUENP – CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ 

 

EDITAL N° 013/2020 

 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná - CIEUNP, 

no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social do CIUENP, TORNA PÚBLICO: 
 

1. A convocação dos candidatos relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 003/2019 

do CIUENP, homologado pelo Edital nº 004/2019, nos termos deste edital. 

2. Os candidatos adiante relacionados deverão comparecer no CIUENP, no período de 05/05/2020 a 
11/05/2020, das 08h às 11h e das 13h30min às 16h30min, na Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4348 – CEP 

87.501-270, em Umuarama-Pr, para entrega dos documentos que comprovem os requisitos previstos no Edital e 

agendamento de exame admissional: 

 
11º REGIONAL DE CAMPO MOURÃO 

 
Class. Insc. Nome Cargo Base 

6º 009 Leandro Ricardo Condutor de Ambulância Socorrista Goioerê/PR 

 
 

Class. Insc. Nome Cargo Base 

3º 010 Leandro Ricardo Condutor de Ambulância Socorrista Campo Mourão/PR* 

*Conforme previsto em Edital, de acordo com a necessidade do SAMU Noroeste, o convocado poderá ser 
designado para prestar serviços em qualquer uma das Bases da 11ª Regional de Campo Mourão, quais sejam: 
Barbosa Ferraz, Iretama, Goioerê, Terra Boa, Ubiratã, Campo Mourão. 

 
3. O exame médico pré-admissional e exames complementares são parte integrante do Processo 

Seletivo Simplificado de caráter eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas e mentais 

necessárias ao desempenho das funções no emprego público, sendo eliminado do Processo Seletivo Simplificado 

o candidato que não comparecer no dia, horário e local determinado para a realização da entrevista, teste e 

exame. 

4. Será considerado inapto nessa etapa o candidato que não atender aos requisitos de aferição 

estabelecidos para cada teste ou que apresentem características, quer estruturais, quer situacionais, que denotem 

comprometimento nas esferas psíquicas ou neurológicas e /ou tiverem condição de saúde incompatível com o 

emprego, devidamente atestado por médico do trabalho designado pelo CIUENP. 

5. É condição para admissão no CIUENP a apresentação de todos os documentos exigidos por este 

Edital, no prazo acima estabelecido, bem como a realização do exame médico pré-admissional e exames 

complementares. 

6. O candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, fotocópia autenticada ou simples, se acompanhado 

do original, dos seguintes documentos: 

a) Cartão com número do PIS ativo na Caixa Econômica Federal; CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ 

 

2 
 

b) Carteira/Cédula de Identidade - RG; 

c) Cartão de Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

d) Título de eleitor e comprovante de votação referente à última eleição e/ou certidão de quitação eleitoral; 

e) Prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino; 

f) Certidão de Nascimento ou Casamento; 

g) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte) anos (quando couber); 

h) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

i) Comprovante do grau de escolaridade exigido para o cargo; 

j) Carteira Nacional de Habilitação, certificado de treinamento em condução de veículos de emergência, bem 

como extrato disponível no site do Detran/PR comprovando os demais pré-requisitos do cargo de Condutor de 

Ambulância Socorrista, conforme Anexo I do Edital do Regulamento do presente PSS. 

k) Declaração firmada pelo candidato da não existência de acúmulo de cargos ou empregos, bem como 

percepção de benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de previdência 

social relativo a emprego público (Art. 37, § 10 da CF), excetuadas as hipóteses previstas no Art. 37, inciso 

XVI e XVII, da Constituição Federal quando deverá ser indicada a carga horária semanal, a compatibilidade de 

horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do Art. 37 da CF; 

l) Declaração de bens, direito e valores com dados que integram o respectivo patrimônio, acompanhada da 

Declaração de Imposto de Renda do exercício imediatamente anterior (na forma da Lei n.º 8.429/1992); 

m) Comprovante de Residência atualizado; 

n) Carteira de Vacinação atualizada; 

o) 01 Foto 3x4 recente; 

p) Comprovante de Conta Corrente ou Salário no Banco do Brasil; 

q) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Comarca onde residir, emitidas há 90 

(noventa) dia da data da posse; 

r) Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde ou 

respondeu por crime administrativo (Contra o Patrimônio e Administração Pública), através de Certidão 

expedida pela Justiça Estadual onde o candidato esteve domiciliado e trabalhado nos últimos 05 (cinco) anos, 

emitida há 90 (noventa) dias da data da posse; (Varas Criminais ou Cartório Distribuidor); 

s) Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde ou 

respondeu por crime eleitoral, através de Certidão expedida pela Justiça Eleitoral onde o candidato esteve 

domiciliado e trabalhando nos últimos 05 (cinco) anos, emitida há 90 (noventa) dias da data da posse. 

Obs.1: O formulário de declaração de não acúmulo de cargos ou empregos e formulário de declaração de bens 

poderão ser solicitados no Setor de Recursos Humanos do CIUENP. 

Obs. 2: Caso os dependentes (filhos e cônjuge) sejam considerados para fins de dedução para imposto de renda 

na fonte, deverá ser apresentado o número do CPF do dependente, independentemente da idade. 

7. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital implica em perda dos direitos advindos do 

Processo Seletivo Simplificado, nos termos da lei. Publique-se.  

 
Umuarama/PR, 04 de Maio de 2020. 
 

Almir de Almeida 
Presidente do CIUENP 

 
                 
 

 
ESTADO DO PARANÁ 
Processo Administrativo nº 20/2020 – Dispensa de Licitação nº 11/2020. 
Contratante: CIUENP – Consórcio Intermunicipal de Urgência e 
Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, 
CNPJ nº 15.718.459/0001-00, situado na Rua Paulo Pedrosa de Alencar, nº 
4.348, Centro, na cidade de Umuarama/PR. 
Contratada: ROSA TAVARES DA SILVA LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ nº 11.563.121/0001-68, situada na Avenida Parana, nº 932, 
Bairro Centro, CEP 87.538-000, na cidade de Perobal/PR. 
Objeto: aquisição de persianas vertical e sanefas de alumínio para 
equipar a sede do Setor de FARMÁCIA do CIUENP – SAMU 192 – Noroeste 
do Paraná. 
Valor estimado total: R$ 2.643,12 (Dois mil, seiscentos e quarenta e três 
reais e doze centavos).  
Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias. 
Umuarama/PR, 04 de Maio de 2020. 
ALMIR DE ALMEIDA 
PRESIDENTE DO CIUENP 

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná 
 

Prefeitura MuniciPal de taPeJara
Estado do Paraná
ERRATA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a 
homologação do objeto do procedimento licitatório Dispensa Nº 
13/2020, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada 
em 13 de abril de 2020.
Fornecedor: MGM SAUDE LTDA - ME
CNPJ/CPF: 17.851.140/0001-76
Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total
1 CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS EM RAZÃO DA SITUAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE TAPEJARA EM RAZÃO DA 
EPIDEMIA DE DENGUE OCASIONADA PELO MOSQUITO AEDES 
AEGYPTI, O QUAL TAMBÉM PODE CAUSAR AUMENTO DOS CASOS 
DE ZICA VIRUS E FEBRE CHIKINGUNYA, E DÁ PROVIDÊNCIAS, 
CONFORME DECRETO MINICIPAL N° 014/2020 DE 02 DE MARÇO 
DE 2020 E DO INFORME TÉCNICO 27- SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 
31/2019 A 08/2020 DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ.
3,00 R$ 3.215,52 R$ 3.215,52
Valor Total Homologado -   R$ 3.215,52  (três mil, duzentos e quinze 
reais e cinquenta e dois centavos)        
Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos 
Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 16 de abril de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal
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Prefeitura MuniciPal de PeroBal
Estado do Paraná
LEI Nº1050
De 04 de maio de 2020
Autoriza a Abertura de Crédito Especial, Fonte de Recursos e Dotação Orçamentária dando outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 
Lei Municipal:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício financeiro, dentro da 
Secretaria de Obras, Fonte de Recursos e Dotação Orçamentária destinada à execução do Contrato de Repasse Nº. 
881796/2018/MTUR/CAIXA   Firmado com o Governo Federal através do Ministério do Turismo e Caixa Econômica 
Federal  para  execução de Recapeamento Asfáltico em ruas urbanas desse Município.
05.00 SECRETARIA DE OBRAS AGRIC. SERV. PUBL.
05.02 Divisão de Fiscalização de Obras
1545115501.114 Reforma Praça Curitiba
991/4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 814 – Reforma Praça Curitiba
992/4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 00 - Livres
Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício financeiro Crédito Especial no 
valor de R$ 388.066,23(trezentos e oitenta e oito mil sessenta e seis reais e vinte e três centavos).
05.00 SECRETARIA DE OBRAS AGRIC. SERV. PUBL.
05.02 Divisão de Fiscalização de Obras
1545115501.114 Reforma da Praça Curitiba
991/4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 365.714,29
Fonte 814 – Reforma Praça Curitiba
992/4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 22,351,94
Fonte 00 - Livres
TOTAL ................................................................................. 388.066,23
 Art. 3º. Como recursos para cobertura do crédito aberto através do artigo anterior ficam utilizados:
b)   redução parcial das seguintes dotação do orçamento vigente
05.00 Secretaria de Obras, Agric. e Serv. Publico
05.04 Divisão de Serviços Rodoviários
2678220502.025 Manutenção dos Serviços Rodoviários
122/3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.351,94
Fonte 00
a) o provável  excesso de arrecadação na Fonte de Recurso 814 – Reforma Praça Curitiba, conforme o 
contido no parágrafo 3º. Do Art. 43 da Lei Federal 4.320/64...........................................R$  365.714,29
TOTAL...................................................................................................................R$  388.066,23
Art. 4º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias descritas nos artigos 1º, 2º e 3º 
desta Lei, no PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Municipal nº. 916 com vigência de 2018 a 2021 e na LDO – Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela lei Nº. 1003 com vigência para 2020.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 04 de maio  de 2020.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
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EDITAL n.º 053/2020 
 

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 e,  

Considerando o que estabelece a instrução da cláusula 37ª do 

ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da Rede de 

Urgências e Emergências do Noroeste do Paraná - CIUENP, de 20.03.2012, e o Edital nº 

001/2017, de 07.08.2017, 

 

R E S O L V E 
Convocar os candidatos adiante relacionados, aprovados e 

classificados em Concurso Público para o provimento de emprego efetivo, conforme quadro 

abaixo, a comparecer na Sede do Consórcio CIUENP - localizada à R. Dr. Paulo Pedrosa de 

Alencar, nº 4348 – CEP 87.501-270, em Umuarama-Pr, de segunda a sexta-feira no horário 

das 08:00 h às 11:30 h e das 13:30 h às 17:00 h, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, para 

se manifestar sobre a aceitação ou não do Emprego Público.  

 

Por oportuno, enfatiza-se que candidato eventualmente detentor 

de outro emprego/cargo público deverá atentar para a limitação MÁXIMA de 60 (sessenta) 

horas de trabalho semanais – para a atividade já desempenhada MAIS o trabalho no 

SAMU, para os que são aqui convocados, na forma da legislação vigente.  

 

22ª REGIONAL – IVAIPORÃ 
 

MÉDICO INTERVENCIONISTA – 24 HORAS SEMANAIS 
BASE DE IVAIPORÃ - PR 

 (Provimento de 01 Vaga) 
CLASS. NOME INSCR. R.G. nº 

027 ALESSANDRA MARA BAGATIN 02517 95221203 SSP/PR 
*A Candidata classificada em 27º lugar está sendo convocada novamente, em 2ª chamada, conforme item 
4.3 do Edital do Concurso Público nº 001/2017. 
 
Umuarama - PR, 04 de Maio de 2020. 

 
_________________________ 

ALMIR DE ALMEIDA 
PRESIDENTE DO CIUENP  
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO: 

 
 

● Declaração firmada pelo candidato da não existência de acúmulo de cargos ou empregos, bem como 
percepção de benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de 
previdência social relativo a emprego público, excetuadas as hipóteses previstas nos incisos XVI e 
XVII, Art. 37, §10, da Constituição Federal, quando deverá ser indicada a carga horária semanal, a 
compatibilidade de horários e a atenção aos limites remuneratórios conf. inciso XI, artigo citado; 
● Declaração de acúmulo de cargos para quem tem outro emprego público (idem); apresentar cópia 
da portaria de nomeação do servidor, holerite atualizado, e declaração de horário da jornada de 
trabalho E SE É ESCALA DE PLANTÃO OU NÃO; 
● Declaração de bens, direito e valores com dados que integram o respectivo patrimônio, 
acompanhada da Declaração de Imposto de Renda do exercício imediatamente anterior (na forma da 
Lei n.º 8.429/1992); 
● Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e número do PIS/PASEP; 
● 01 Foto 3 x 4 atual e colorida; 
● Certidão Negativa Criminal de condenação criminal contra o candidato, transitada em julgado nos 
últimos 05 (cinco) anos; 
● Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde 
ou respondeu por crime eleitoral, através de Certidão expedida pela Justiça Eleitoral onde o candidato 
esteve domiciliado e trabalhado nos últimos 05 (cinco) anos; 
● Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde 
ou respondeu por crime administrativo (Contra o Patrimônio e Administração Pública), através de 
Certidão expedida pela Justiça Estadual onde o candidato esteve domiciliado e trabalhado nos últimos 
05 (cinco) anos; 
● Declaração de não estar respondendo por processo administrativo ou sindicância, junto a órgão 
público onde atualmente lotado, ou algum outro, anterior. 
Obs.: O formulário de declaração de não acúmulo de cargos ou empregos e formulário de declaração 
de bens poderão ser solicitados no Setor de Recursos Humanos do CIUENP. 
 
XEROX LEGÍVEL E ORIGINAL DE: 
● Histórico Escolar ou Diploma do grau de escolaridade exigido para o cargo; 
● Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com categoria definida de acordo com o edital de 
concurso; certificado de participação em Curso de condução de Veículos de Emergência; 
● Identidade e CPF; 
● Comprovante de conta corrente no Banco do Brasil (contatar previamente o SAMU, em caso de 
inexistência da conta); 
● Título de eleitor, comprovante da ultima votação ou certidão de quitação eleitoral; 
● Certificado de reservista ou dispensa de incorporação para candidatos do sexo masculino; 
● Certidão de nascimento ou casamento;  
● Caderneta de vacinação atualizada e Cartão SUS (do candidato); 
● Certidão dos filhos menores de 21 anos (quando couber); 
● Caderneta de vacinação (filhos de 0 a 7 anos); 
● Comprovante de frequência escolar (filhos de 7 a 14 anos); 
● Comprovante de residência atualizado. 
 
EXAMES MÉDICOS QUE DEVERÃO SER PROVIDENCIADOS PARA CONSULTA 
CLÍNICA COM O MÉDICO DO TRABALHO. 

CARGOS TIPOS DE EXAME 

MÉDICO INTERVENCIONISTA 

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações, 
Parasitológico de fezes, Anti HCV e Anti HBS, 
Audiometria, Acuidade Visual, Consulta clínica a ser 
agendado pelo CIUENP. 
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PORTARIA Nº 128/2020 
 
 
EXONERA POR TÉRMINO DE CONTRATO  

PAULO ROBERTO SCARPANTE 
 
 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do 

Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal 

nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de 

Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE: 

 

Art. 1º. EXONERAR por término de contrato, a partir de 01 de maio de 2020, o 

servidor PAULO ROBERTO SCARPANTE, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 8061420-9 SSP-

PR, inscrito no CPF sob n° 009.664.199-10, admitido em 01 de maio de 2019, ocupante do emprego 

público por prazo determinado de  MÉDICO REGULADOR - 24 horas semanais, pelo regime CLT, com 

lotação na Central de Regulação, situada no município de Umuarama, Estado do Paraná,  ficando 

revogada a portaria nº 079/2019 de 30 de abril de 2019. 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da 

data da exoneração.  

 

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

 

 

Umuarama-PR, 04 de maio de 2020. 

 

 

 

ALMIR DE ALMEIDA 

PRESIDENTE DO CIUENP 
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PORTARIA Nº 129/2020 
 
 
EXONERA POR TÉRMINO DE CONTRATO  

KARINA ALMEIDA DA PAZ 
 
 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do 

Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal 

nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de 

Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE: 

 

Art. 1º. EXONERAR por término de contrato, a partir de 02 de maio de 2020, a 

servidora KARINA ALMEIDA DA PAZ, portadora da Cédula de Identidade R.G. n° 10097301-4 SSP-

PR, inscrita no CPF sob n° 062.072.589-32, admitida em 02 de maio de 2019, ocupante do emprego 

público por prazo determinado de  TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA – TARM, 36 

horas semanais, pelo regime CLT, com lotação na Central de Regulação, situada no município de 

Umuarama, Estado do Paraná,  ficando revogada a portaria nº 083/2019 de 30 de abril de 2019. 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da 

data da exoneração.  

 

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

 

 

Umuarama-PR, 04 de maio de 2020. 

 

 

 

ALMIR DE ALMEIDA 

PRESIDENTE DO CIUENP 
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PORTARIA Nº 130/2020 
 
 
EXONERA POR TÉRMINO DE CONTRATO  

LEANDRO FONSECA DA SILVA 
 
 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do 

Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal 

nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de 

Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE: 

 

Art. 1º. EXONERAR por término de contrato, a partir de 02 de maio de 2020, o 

servidor LEANDRO FONSECA DA SILVA, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 10836153-0 

SSP-PR, inscrito no CPF sob n° 072.057.829-96, admitido em 02 de maio de 2019, ocupante do emprego 

público por prazo determinado de  CONDUTOR DE AMBULÂNCIA SOCORRISTA - 36 horas 

semanais, pelo regime CLT, com lotação na base Descentralizada situada no município de Campo 

Mourão, Estado do Paraná,  ficando revogada a portaria nº 082/2019 de 30 de abril de 2019. 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da 

data da exoneração.  

 

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

 

 

Umuarama-PR, 04 de maio de 2020. 

 

 

 

ALMIR DE ALMEIDA 

PRESIDENTE DO CIUENP 
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PORTARIA Nº 131/2020 
 
 

EXONERA POR TÉRMINO DE CONTRATO  
ELEIA MINGARELI 

 
 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do 

Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal 

nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de 

Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE: 

 

Art. 1º. EXONERAR por término de contrato, a partir de 04 de maio de 2020, a 

servidora ELEIA MINGARELI, portadora da Cédula de Identidade R.G. n° 7163833-2 SSP-PR, inscrita 

no CPF sob n° 037.557.779-32, admitida em 04 de maio de 2019, ocupante do emprego público por prazo 

determinado de  TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA – TARM, 36 horas semanais, pelo 

regime CLT, com lotação na Central de Regulação, situada no município de Umuarama, Estado do 

Paraná,  ficando revogada a portaria nº 093/2019 de 03 de maio de 2019. 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da 

data da exoneração.  

 

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

 

 

Umuarama-PR, 05 de maio de 2020. 

 

 

 

ALMIR DE ALMEIDA 

PRESIDENTE DO CIUENP 

Prefeitura MuniciPal de sÃo JorGe do Patrocínio
Estado do Paraná
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020
O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, torna público, que realizará no dia 18 de maio de 2020, 
às 08h30min no anfiteatro Municipal, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço unitário 
por item, para: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 0KM, TIPO VAN, 15+1 PASSAGEIRO, PARA TRANSPORTE 
SANITÁRIO, CONFORME RESOLUÇÃO N° 783/2019 - SESA, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.. Informações sobre o presente edital poderão ser obtidas através do fone 
44 – 3634-8000, no Departamento de Licitações, de 2ª à 6ª feira no horário de expediente na Av. Carlos Spanhol, 164, 
ou através do site http://www.sjpatrocinio.pr.gov.br/.
São Jorge do Patrocínio-PR, 04 de maio de 2020.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de sÃo JorGe do Patrocínio
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 007/2020
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 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, 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 50/2019, Processo n° 148, data da homologação da licitação 30/12/19, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 12 meses, tendo início em 27/01/2020 e término previsto para 27/01/2021, 
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$ 56.217,05 (cinquenta e seis mil duzentos e 
dezessete reais e cinco centavos), efetuados em conformidade com os pré empenhos solicitados e pagos em até 30 
(trinta) dias do mês subseqüente ao da entrega do(s) objeto(s) da licitação.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais 
desavenças no cumprimento do presente Contrato.
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas que também o assinam.
São Jorge do Patrocínio-PR, 27 de janeiro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 008/2020
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita 
no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 
164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-
91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de 
São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: FAGO 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.163.152/0001-61, com sede à CESALTINA M AFONSO, 
nº 02, Centro - 87555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo 
Sr. EDER DA SILVA GOTTARDI, portador do RG. nº 8.310.647-6 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 047.579.009-02, residente 
e domiciliado à Rua José Paulino Duarte, nº 591, CEP nº 87555-000, centro, Município de São Jorge do Patrocínio, 
Estado do Paraná, 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 50/2019, Processo n° 148, data da homologação 
da licitação 30/12/19, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 12 meses, tendo início em 27/01/2020 e término previsto para 27/01/21, 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$ 65.315,08 (sessenta e cinco mil trezentos e quinze 
reais e oito centavos), efetuados em conformidade com os pré empenhos solicitados e pagos em até 30 (trinta) dias 
do mês subseqüente ao da entrega do(s) objeto(s) da licitação.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais 
desavenças no cumprimento do presente Contrato.
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas que também o assinam.
São Jorge do Patrocínio-PR, 27 de janeiro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 009/2020
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 empresa: N. FACCI 
SÁ & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 04.718.226/0001-83, com sede à Rua Jose Hermínio Visconcini, nº 357, 
Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, estado do Paraná, Brasil, neste ato representado 
pela Srª.  KATIA REGINA FACCI SA, brasileira, viúva, portadora do RG. nº 6.725.464-3 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 
015.960.829-50, residente e domiciliada à Rua Antonio Bonatto, n° 27, Centro, CEP - 87.555-000, no município de São 
Jorge do Patrocínio, estado do Paraná, 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 50/2019, Processo n° 148, data da 
homologação da licitação 30/12/19, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 12 meses, tendo início em 27/01/2020 e término previsto para 27/01/2021, 
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$ 57.008,75 (cinquenta e sete mil e oito reais e 
setenta e cinco centavos), efetuados em conformidade com os pré empenhos solicitados e pagos em até 30 (trinta) 
dias do mês subseqüente ao da entrega do(s) objeto(s) da licitação.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais 
desavenças no cumprimento do presente Contrato.
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas que também o assinam.
São Jorge do Patrocínio-PR, 27 de janeiro de 2020.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Dispensa por Limite Nº 25/2020
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 48/2020, dando outras 
providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;
§ 1º. Fica   homologado   o    julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 14/2020 de 
13 de janeiro de 2020, sobre o Processo de Licitação nº 25/2020, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
METALURGICOS, PARA FABRICAÇÃO DE PORTÕES PARA OBRA DO BARRACÃO Nº 28, SITUADO NA PR. 490, 
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, SAÍDA PARA ALTONIA-PR..
§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o 
constante no  Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.
LEANDRO FERREIRA ARRIAS-ME
§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste 
Decreto.
§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Jorge do Patrocínio-PR, 04/05/20
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

TERMO DE DISPENSA N.º 025/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 048/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS, PARA FABRICAÇÃO DE PORTÕES PARA OBRA DO 
BARRACÃO Nº 28, SITUADO NA PR. 490, MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, SAÍDA PARA ALTONIA-
PR.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, inciso II DA LEI FEDERAL N° 8.666/93E DEMAIS REGRAMENTOS 
PERTINENTES.
FORNECEDOR: LEANDRO FERREIRA ARRIAS-ME
CNPJ. Nº 08.832.904/0001-95
VALOR R$ 10.175,70 (dez mil cento e setenta e cinco reais e setenta centavos).
SOLICITANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
São Jorge do Patrocínio, 30 de abril de 2020.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de taPeJara
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório 
Dispensa Nº 17/2020, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 27 de abril de 2020.
Fornecedor: MARCELO JOSE DA SILVA 05590241936
CNPJ/CPF: 32.929.679/0001-94
Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUE SERÁ EXECUTADO NA RUA SÃO VICENTE, NO MUNICÍPIO DE 
TAPEJARA - PARANÁ, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO.
1,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
Valor Total Homologado -   R$ 25.000,00  (vinte e cinco mil reais)
Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 04 de maio de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de taPeJara
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório 
Pregão Nº 17/2020, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 29 de abril de 2020.
Fornecedor: MARIANO E FROIS LTDA
CNPJ/CPF: 09.197.901/0001-90
Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total
1 PLACA ELETRONICA PARA CADEIRA ODONTOLOGICA 5,00 R$ 550,00 R$ 2.750,00
2 RELE PARA CADEIRA ODONTOLOGICA 10,00 R$ 190,00 R$ 1.900,00
3 LAMPADA PARA REFLETOR ODONTOLOGICO 5,00 R$ 70,00 R$ 350,00
4 TRANSFORMADOR PARA REFLETOR ODONTOLOGICO 10,00 R$ 160,00 R$ 1.600,00
5 rotor completo para caneta de alta rotação 8,00 R$ 235,00 R$ 1.880,00
6 REPARO TRASEIRO E CAMARA DE VEDACAO 5,00 R$ 65,00 R$ 325,00
7 BOTÃO DE RETENÇÃO DE AR E ÁGUA PARA SERINGA TRÍPLICE 10,00 R$ 60,00 R$ 600,00
8 ABRAÇADEIRA PARA APARELHO MERCURIO 20,00 R$ 55,00 R$ 1.100,00
9 PERA PARA APARELHOS MERCURIO 25,00 R$ 14,00 R$ 350,00
10 ROLAMENTO PARA MOTOR INTRA 14,00 R$ 115,00 R$ 1.610,00
11 COROA E PINHAO PINCA PARA MICROMOTOR INTRA KAVO 14,00 R$ 165,00 R$ 2.310,00
12 FLUXOMETRO PARA SISTEMA DE INALACAO 6,00 R$ 80,00 R$ 480,00
13 VALVULA DE RETENCAO DE AR PARA SISTEMA DE INALACAO 4,00 R$ 100,00 R$ 400,00
14 REGUA COMPLETA PARA SISTEMA DE INALACAO 1,00 R$ 690,00 R$ 690,00
15 MASCARA PROFISSIONAL COMPLETA PARA SISTEMA DE INALACAO 8,00 R$ 40,00 R$ 320,00
16 MANCAL PARA COMPRESSOR 2,00 R$ 440,00 R$ 880,00
17 JOGOS DE ANEIS PARA COMPRESSOR 4,00 R$ 480,00 R$ 1.920,00
18 PATRO DE VALVULA PARA COMPRESSOR 6,00 R$ 300,00 R$ 1.800,00
19 JOGO DE JUNTAS PARA COMPRESSOR DUOAT 6,00 R$ 45,00 R$ 270,00
20 PRATO DE VALVULA PARA COMPRESSOR MEDICINAL 4,00 R$ 280,00 R$ 1.120,00
21 AUTOMATICO PARA COMPRESSOR MEDICINAL 4,00 R$ 75,00 R$ 300,00
22 JOGO DE JUNTA PARA COMPRESSOR MEDICINAL 2,00 R$ 65,00 R$ 130,00
23 JOGO DE ANEIS PARA COMPRESSOR MEDICINAL 2,00 R$ 175,00 R$ 350,00
24 PISTAO DE COMPRESSOR MEDICINAL 2,00 R$ 440,00 R$ 880,00
25 BIELA PARA COMPRESSOR MEDICINAL 2,00 R$ 310,00 R$ 620,00
26 PISTAO COMPLETO COM ROLAMENTO PARA MOTOR DO COMPRESSOR 3,00 R$ 400,00 R$ 1.200,00
27 OLEO PARA 3 PRATOS DE VALVULAS PARA MOTOR DO COMPRESSOR 10,00 R$ 60,00 R$ 600,00
28 RESISTENCIA PARA AUTOCLAVE CRISTOFOLI 4,00 R$ 295,00 R$ 1.180,00
29 CHAVE SOLENOIDE PARA AUTOCLAVE CRISTOFOLI 4,00 R$ 280,00 R$ 1.120,00
30 DESCARBONIZACAO PARA AUTOCLAVE CRISTOFOLI 2,00 R$ 440,00 R$ 880,00
31 PLACA COMPLETA PARA AUTOCLAVE CRISTOFOLI 3,00 R$ 670,00 R$ 2.010,00
32 APARELHO PHOTO C/ 3 LAMPADAS PARA EQUIP. GNATUS 3,00 R$ 96,00 R$ 288,00
33 PLACA DE ESTABILIZACAO PARA EQUIPAMENTO GNATUS 3,00 R$ 360,00 R$ 1.080,00
34 AMALGADOR TRES EIXO COM PLACA P/ EQUIPAMENTOS GNATUS 5,00 R$ 140,00 R$ 700,00
35 MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ELETRICAS ODONTOLOGICAS 20,00 R$ 98,00 R$ 1.960,00
36 MANUTENÇÃO DE REFLETOR ODONTOLOGICO 20,00 R$ 98,00 R$ 1.960,00
37 GUIA REFERENTE À BAIXA DE VEICULOS 20,00 R$ 98,00 R$ 1.960,00
38 MANUTENÇÃO DE SERINGA TRIPLICA ODONTOLOGICA 10,00 R$ 98,00 R$ 980,00
39 MANUTENÇÃO DE APARELHO PARA AFERIR PRESSÃO MERCURIO 10,00 R$ 98,00 R$ 980,00
40 MANUTENCAO DE MICROMOTOR INTRA KAVO 20,00 R$ 98,00 R$ 1.960,00
41 MANUTENCAO DE SISTEMA DE INALACAO 20,00 R$ 98,00 R$ 1.960,00
42 MANUTENCAO DE COMPRESSOR 20,00 R$ 98,00 R$ 1.960,00
43 MANUTENCAO DE COMPRESSOR MEDICINAL SHULTZ 20,00 R$ 98,00 R$ 1.960,00
44 MANUTENCAO DE MOTOR DE COMPRESSOR DENT FLEX 15,00 R$ 98,00 R$ 1.470,00
45 MANUTENCAO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI 20,00 R$ 205,00 R$ 4.100,00
46 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO GNATUS 15,00 R$ 100,00 R$ 1.500,00
Valor Total Homologado -   R$ 56.743,00  (cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e três reais)        
Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 04 de maio de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

saMae – serviço autÔnoMo MuniciPal de ÁGua e esGoto
conveniado coM a fundaçÃo nacional de saÚde

Rua Pref. Carlito S. Villela, 376 - Centro - Caixa Postal: 13 - Fone: (44) 3677-1229
CGC/MF - 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA - PARANÁ
AVISO
DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
1) TIPO:    MENOR PREÇO GLOBAL LOTE ÚNICO
2) PROCESSO DE LICITAÇÃO: nº 023/2020
3) OBJETO: Aquisição de 400 TUBO COLETOR PB PVC  DN 100  OCRE para serem utilizados na implantação da 
rede de esgoto do Jardim Paraná.
4) PREÇO MAXIMO:  LOTE ÚNICO - R$ 34.360,00(trinta e quatro mil, trezentos e sessenta reais)
5) DATA E HORÁRIO:  18 de maio de 2020 às 09:00
6) LOCAL:    Rua Pref. Carlito S. Villela, 376 – Centro – Tapejara-PR
7) INFORMAÇÕES:   O edital e seus anexos estão à disposição.
Informações no local ou pelo telefone (44) 3677-1229
Tapejara,04 de maio de 2020.
Ramiro Cândido de Souza Junior
Diretor

saMae – serviço autÔnoMo MuniciPal de ÁGua e esGoto
conveniado coM a fundaçÃo nacional de saÚde

Rua Pref. Carlito S. Villela, 376 - Centro - Caixa Postal: 13 - Fone: (44) 3677-1229
CGC/MF - 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA - PARANÁ
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020
Processo nº 024/2020
Considerando a solicitação formulada por esta Diretoria, considerando a necessidade de:
Contratação de empresa para prestação de serviços de montagem e assistência de painel, manutenção e 
rebobinamento de motores do Samae de Tapejara.
Utilização: pela Autarquia, nas quantidades especificadas, considerando a cotação de preços feita pelo órgão 
solicitante, devidamente constante em certidão, e considerando que os produtos, pela sua natureza e valor, não 
é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e concomitantemente e que, no somatório total, 
ultrapasse o limite previsto para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se 
justifica a formalização da presente dispensa, DISPENSO A LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 24, inciso II da 
Lei Federal nº 8.666/93.
Valor: R$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais)
Empresa:  Thiago Henrique da Costa inscrita no CNPJ 19.956.996/0001-31
Situação da empresa regular nos órgãos citados a seguir, conforme as certidões anexadas ao processo licitatório:
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal: Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros e Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e À Dívida 
Ativa da União
 Caixa Econômica Federal: Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF
Ministério do Trabalho: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus termos e atos.
Tapejara, 04 de maio de 2020.
Ramiro Cândido de Souza Junior
DIRETOR DO SAMAE

Prefeitura MuniciPal de taPeJara
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº.014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 057/2020
A Divisão de Licitação e Compras do Município de Tapejara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, faz saber 
que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 014/2020:Aquisição de Materiais de Limpeza 
e Utensílios de cozinha com fornecimento parcelado para, os Centros de Educação Infantil, as Escolas Municipais: 
Tancredo de Almeida Neves, Francisca Dutra, Paulo Freire, Dr. Ulysses da S. Guimarães e as Secretarias de 
Administração, Obras, Finanças, Agricultura e Meio Ambiente e de Saúde, no Município de Tapejara – Paraná, pelo 
período de 12 (doze) meses.O certame deste Aviso realizar-se-á no dia 15 de maio de 2020, às 08h30min, e será regido 
consoante a Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 7.892/13, e o Decreto Municipal nº. 001/06, Lei Complementar 
123/06 e alterações, e com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e da Lei Estadual nº. 15.608/07, sem 
prejuízo das demais regras aplicáveis ao caso. Maiores informações na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de 
Tapejara, junto a Divisão de Licitação e Compras. Tapejara/PR, 04 de maio de 2020. Pregoeiro Oficial.

Prefeitura MuniciPal de taPeJara
Estado do Paraná
ERRATA
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0125/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE 
TAPEJARA EM RAZÃO DA EPIDEMIA DE DENGUE OCASIONADA PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, O 
QUAL TAMBÉM PODE CAUSAR AUMENTO DOS CASOS DE ZICA VIRUS E FEBRE CHIKINGUNYA, E DÁ 
PROVIDÊNCIAS, CONFORME DECRETO MINICIPAL N° 014/2020 DE 02 DE MARÇO DE 2020 E DO INFORME 
TÉCNICO 27- SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 31/2019 A 08/2020 DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ..
MODALIDADE: DISPENSA Nº 0013/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: MGM SAUDE LTDA - ME
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês
VALOR: 3.215,52 (três mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, 22 de abril de 2020
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de taPeJara
Estado do Paraná
C O N V I T E  
AUDIÊNCIA PÚBLICA 
A DIVISÃO DE OBRAS E ENGENHARIA  do  Município de Tapejara, através do Prefeito 
Municipal,   SR.  RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE,   juntamente com o Sr. JOEL 
PACCOR JÚNIOR,    CONVIDA  a todos para assistirem a Audiência Publica Municipal, 
relativa a INCLUSÃO DE ÁREA INDUSTRIAL  NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE 
TAPEJARA, para apresentação das Diretrizes e Proposta para uma Cidade Sustentável.  
que se realizará na seguinte data e local:
DATA:   19 de Maio  de 2.020
LOCAL:  Câmara Municipal, sito a Av. Presidente Tancredo Neves, 611  
HORÁRIO: 14:00 (QUATORZE HORAS) 
RODRIGO DE OLVIEIRA SOUZA KOIKE 
PREFEITO MUNICIPAL 
JOEL PACCOR JUNIOR  
SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA 
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Prefeitura MuniciPal de taPira
Estado do Paraná
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 26/2020
Processo nº. 52/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA
CONTRATADO: PRÓ-EQUILIBRIO – PROJETOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL 
EIRELI
CNPJ 32.250.803/0001-90
VALOR GLOBAL: R$ 7.990,00 (sete mil e novecentos e noventa reais)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O POÇO ARTESIANO DA HORTA MUNICIPAL
BASE LEGAL: ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
Tapira, em 04 de Maio de 2020
Claudio Sidiney de Lima
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de taPira
Estado do Paraná
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 27/2020
Processo nº. 56/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA
CONTRATADO: A K PEREIRA RISSATO SECCO BARBOSA
CNPJ 31.551.095/0001-65
VALOR GLOBAL: R$ 15.992,65 (QUINZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA 
E CINCO CENTAVOS)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS, PLACAS DE 
INAUGURAÇÃO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, ADESIVOS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS PARA A UPA – 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E OUTROS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
BASE LEGAL: ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
Tapira, em 04 de Maio de 2020
Claudio Sidiney de Lima
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de taPira
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 57/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO 
INDUSTRIAL.
DATA DO PROTOCOLO: ATÉ DIA 20/05/2020 ÀS 09:00 HORAS
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 20/05/2020 ÀS 09:00 HORAS
LOCAL DE ABERTURA: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
ENDEREÇO: RUA PARANAGUÁ, 518 – CENTRO – TAPIRA – PR
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Empreitada Global
VALOR MÁXIMO: R$ 146.557,62 (cento e quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois 
centavos).
DO EDITAL: O edital completo está disponível para os interessados no site da Prefeitura Municipal de Tapira – www.
tapira.pr.gov.br. Os interessados poderão obter melhores informações na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Tapira, durante o período normal de expediente até 18 de Maio de 2020.
Tapira, 04 de Maio de 2020
EDNER JOÃO PERES DA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Prefeitura MuniciPal de taPira
Estado do Paraná
 DECRETO Nº. 1749/2020
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Nomear de acordo com a Lei nº 121/2009, de 13 de Fevereiro de 2009, a SenhoraDAIANE SERRANO MENDES DE 
PAULA, portadora da carteira de Identidade RG sob nº. 38.177.298-6 SESP/SP, e inscrita no cadastro de pessoal 
física CPF sob nº. 338.254.148-33, para exercer o Cargo em Comissão de Diretor Divisão de Saúde, nomeação a 
partir de 04 (quatro) de maio de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 30 (trinta) dias do mês de abril ano de 2020.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 3218/2020
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor DELAUDE ANTONIO BIFFI, Motorista, portador do Cadastro de pessoa física 
CPF sob nº 388.972.299-72 e Carteira de Identidade RG sob nº 2.199.499 SSP-PR com base na Lei Municipal nº. 
239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão 
de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão 
creditadas em Conta Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para transportar 
pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao mês de abril do ano de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de maio do ano de 2020.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº. 3219/2020
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor WELLINGTON RICARDO DA SILVA SANTOS, portador do Cadastro de pessoa 
física CPF sob nº 350.544.959-00 e Carteira de Identidade RG sob nº 42.377.171-1 SSP-SP, Motorista, com base 
na Lei Municipal nº. 239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação 
formulada, a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 630,00 (seiscentos 
e trinta reais) que serão creditadas na Conta Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas 
cidades, para transportar pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao mês de abril do 
ano de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de maio do ano de 2020.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº. 3220/2020
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor GILBERTO AP. GALORO PICOLOTTO, Motorista, portador do Cadastro de pessoa 
física CPF sob nº 911.090.789-00 e Carteira de Identidade RG sob nº 510.483-5 SSP-PR, com base na Lei Municipal 
nº. 239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, a 
concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) 
que serão creditadas em Conta Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para 
transportar pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao mês de abril do ano de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de maio do ano de 2020.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº. 3221/2020
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor VALDOMIRO DA CRUZ, Motorista, portador do Cadastro de pessoa física CPF sob 
nº 276.118.099-20 e Carteira de Identidade RG sob nº 1.644.184-8 SSP-SP, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, 
com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 09 
(nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão 
creditadas em Conta Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para transportar 
pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao mês de abril do ano de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de maio do ano de 2020.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº. 3222/2020
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor EVALDO SOUZA SILVA, Motorista, portador do Cadastro de pessoa física CPF sob 
nº 965.422.689-87 e Carteira de Identidade RG sob nº 5.104.994-2 SSP-PR, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, 
com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 09 
(nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão 
creditadas em Conta Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para transportar 
pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao mês de abril do ano de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de maio do ano de 2020.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº. 3223/2020
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor RENATO FERREIRA DA MOTA, portador do Cadastro de pessoa física CPF sob nº 
040.590.439-82 e Carteira de Identidade RG sob nº 8.837.482-2 SSP-PR, Motorista, com base na Lei Municipal nº. 
239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão 
de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão 
creditadas em Conta Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para transportar 
pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao mês de abril do ano de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de maio do ano de 2020.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº. 3224/2020
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor EDEVALDO APARECIDO MORO, Motorista, portador do Cadastro de pessoa física 
CPF sob nº 760.153.009-49 e Carteira de Identidade RG sob nº 5.206.324-8 SSP-PR, com base na Lei Municipal nº. 
239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão 
de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão 
creditadas em Conta Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para transportar 
pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao mês de abril do ano de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de maio do ano de 2020.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº. 3225/2020
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor CESAR FINCATI MIRANDA, Motorista, portador do Cadastro de pessoa física CPF 
sob nº 274.090.738-96 e Carteira de Identidade RG sob nº 27.401.422-1 SSP-SP, com base na Lei Municipal nº. 
239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão 
de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão 
creditadas em Conta Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para transportar 
pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao mês de abril do ano de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de maio do ano de 2020.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº. 3226/2020
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor AVERALDO ALEXANDRE DE ALMEIDA, portador do Cadastro de pessoa física 
CPF sob nº 022.701.139-26 e Carteira de Identidade RG sob nº 5.105.651-5 SSP-PR, Motorista, com base na Lei 
Municipal nº. 239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, 
a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta 
reais) que serão creditadas em Conta CorrenteEspecifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, 
para transportar pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao mês de abril do ano de 2020. 
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de maio do ano de 2020.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal 

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oeste
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 826/2020
TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, especialmente o disposto do artigo 057 da Lei nº 060 de 27 de Outubro de 2010, 
resolve,
CONCEDER em conformidade com o Artigo 057 da Lei nº 060/2010, 30 (trinta), dias de férias regulamentares, aos 
servidores (a) abaixo discriminados, ocupantes de cargos do quadro de servidores deste município.
NºNOMECARGOANO BASEPERÍODO DE FÉRIAS
01APARECIDA PEREIRA DA SILVA VIEIRAGARI2019/202014/04/2020 A 13/05/2020
02CENIR ALVES DOS SANTOSASSISTENTE SOCIAL2018/201906/03/2020 A 04/04/2020
03JOAO CARLOS DA SILVAAUX. DE SERVIÇOS GERAIS2018/201914/04/2020 A 13/05/2020
04JOAO TEIXEIRADIRETOR DA CULTURA2019/202013/04/2020 A 12/05/2020
05MARIA DE LOURDE CARDOSA DIASASSESSOR AGENDAMENTO SAUDE2019/202022/04/2020 A 21/05/2020
06PEDRO MARQUESLIXEIRO2017/201806/04/2020 A 05/05/2020
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE
Tuneiras do Oeste - Pr, 30 de Abril de 2020.
TAKETOSHI SAKURADA
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oeste
Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 827/2020
Torna públicas as diárias concedidas aos servidores (a) do Município de Tuneiras do Oeste no mês de Abril de 2020, 
conforme preconiza A Lei Ordinária nº 002/2013;
TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o art. 75, incisos XXI e XXV da Lei Orgânica do Município de Tuneiras do Oeste.
CONSIDERANDO o disposto nos parágrafos 1 ao 5º do art. 1º da Lei Municipal nº 002/2013, de 14 de março de 2013, 
que regulamenta a concessão de diária de viagem ao Prefeito, Vice-Prefeito, e Servidores Municipais do Município 
de Tuneiras do Oeste.
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, da Instrução Normativa nº 089, de 28 de fevereiro de 2013 do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, que indica definições e procedimentos técnicos básicos com vistas à padronização 
de critérios para o adequado e uniforme exercício dos controles interno, externo e social de Entidades Municipais;
RESOLVE:
Art. 1º Ficam ratificadas as diárias de viagem concedidas aos servidores do Município de Tuneiras do Oeste, 
durante o período de 01/04/2020 até 30/04/2020, conforme relatório anexo a esta Portaria expedido pela Divisão 
de Contabilidade.
Art.2º Os servidores beneficiários das diárias de viagem concedidas e as respectivas quantidades foram às seguintes:
Nº NOME DIÁRIAS
001 NEUDERINO FERREIRA RAMOS 12
002 JUCELINO OLIVIERI 10
Art. 3º A finalidade da concessão das diárias de viagens concedidas no período a que se refere o art. 1º desta Portaria, 
é a constante no relatório anexo expedido pela Divisão de Contabilidade, e conforme justificado no Requerimento de 
Diária de Viagem anexo ao Empenho arquivado junto a Divisão de Tesouraria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tuneiras do Oeste, Pr, 30 de Abril de 2020.
TAKETOSHI SAKURADA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oeste
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão 010/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2020
Pelo presente Termo de Homologação, o Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, nos termos do art. 38, VII, e 43, VI, 
ambos da Lei Federal nº 8.666/93, do art. 4º, XXI da Lei Federal nº 10.520/02, do art. 90, I da Lei Estadual nº 15.608/07 
e o do art. 8º, VI do Decreto Municipal nº 123/18, faz saber que após análise dos atos praticados e observância do 
cumprimento das formalidades legais, e considerando o Parecer Jurídico exarado, HOMOLOGA a licitação acima 
descrita, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇO 
DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA À DISTÂNCIA (LINHA TELEFÔNICA), COM EMISSÃO DE 
LAUDO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO, em favor do(s) seguinte(s) vencedor(es):
Fornecedor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO EM TELEDIAGNÓSTICO LTDA. – EPP
CNPJ/CPF: 73.193.211/0001-61
Lote 1
Item Descrição Unidade Quant. Valor Máximo Unitário (R$) Valor Máximo Total 
(R$)
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) À 
DISTÂNCIA, com telecomunicação entre a equipe médica do serviço e a
Equipe da unidade de saúde 24 horas por dia; Laudos de rotina com prazo máximo para resposta de 12 horas para 
a resposta; Laudos de urgência e emergência com prazo máximo de 40 minutos para a resposta; Treinamento da 
equipe da
unidade de saúde; Equipamentos  para  a realização do ECG  concedido na forma de comodato.  Em caso de mau 
funcionamento, a substituição do equipamento deve ser realizada em até 24
horas,  sem  ônus  extras  à
Secretaria Municipal de Saúde. Pacote de 30 exames/mês,. MENSAL 12 453,50 
5.442,00
2 Exames excedentes – pacote de até 15 exames/mês. MENSAL 12 
147,50 1.770,00
Valor Total Homologado – R$-7.212,00
Publique-se, e, após, encaminhe-se à Pregoeira para as providências cabíveis.
Tuneiras do Oeste, 30 de abril de 2020.
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oeste
Estado do Paraná
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2020
O Prefeito Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado da Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município e, considerando que o art. 25 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações posteriores, autoriza à 
inexigibilidade de licitação, e com base no Parecer Jurídico e justificativas acostadas, resolve RATIFICAR os termos 
da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 005/2020 para contratação da empresa SASU – SERVIÇO DE APOIO 
A SAÚDE DE UMUARAMA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 32.397.883/0001-01, 
com o objetivo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS 
CIRURGIAS NA SANTA CASA MUNICIPAL DE SAÚDE E NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS 
DO OESTE, COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES COMPLEMENTARES E 
CONSULTA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 
detalhado neste processo oriundo da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020, para período de 12 (doze) meses, à contar 
da assinatura do contrato.
O valor total estimado da contratação é de R$-60.000,00 (sessenta mil reais), para cada profissional credenciado 
conforme estabelecido no Edital do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato, e o empenho da despesa nas 
dotações do orçamento vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da 
já citada lei, para fins de eficácia desta decisão.
Tuneiras do Oeste, 04 de maio de 2020.
TAKETOSHI SAKURADA
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oeste
Estado do Paraná
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2020
O Prefeito Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado da Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município e, considerando que o art. 25 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações posteriores, autoriza à 
inexigibilidade de licitação, e com base no Parecer Jurídico e justificativas acostadas, resolve RATIFICAR os termos 
da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 006/2020 para contratação da empresa S. C. GNOATTO ATENDIMENTO 
HOSPITALAR - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 07.223.961/0001-04, com o objetivo 
de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE ÀS AUTORIZAÇÕES DE 
INTERNAMENTOS HOSPITALARES – AIH´S (28 AIH´S) DA SANTA CASA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS DE TUNEIRAS DO OESTE, PARANÁ, conforme detalhado neste processo oriundo da CHAMADA PÚBLICA 
Nº 002/2020, para período de 12 (doze) meses, à contar da assinatura do contrato.
O valor total estimado da contratação é de R$-49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais) para cada profissional 
credenciado conforme estabelecido no Edital do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato, e o empenho da despesa nas 
dotações do orçamento vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da 
já citada lei, para fins de eficácia desta decisão.
Tuneiras do Oeste, 04 de maio de 2020.
TAKETOSHI SAKURADA
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de XaMBrÊ
Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo aditivo nº1 
REF: CONTRATO N°057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO XAMBRÊ
CONTRATADO: POSTO CASA BRANCA LTDA
Cláusula Primeira: Fica alterado o valor unitário dos combustíveis, para restabelecer o equilíbrio econômico no 
contrato, da seguinte forma: 
Lote 01 – (Cota Principal = 75,00%)
Item 1 – Gasolina Comum:........ R$3,7215
Item 2 – Óleo Diesel Comum:.... R$2,79;
Item 3 – Óleo Diesel S-10 ...........R$2,89;
Item 4 – Etanol ........................... R$2,59;
Lote 02 – (Cota Reservada = 25,00%)
Item 1 – Gasolina Comum: ..........R$3,7215
Item 2 – Óleo Diesel Comum: ......R$2,79;
Item 3 – Óleo Diesel S-10 ............R$2,89;
Item 4 – Etanol  ............................R$2,59;
Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Xambrê, Pr 30 de abril de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ

Prefeitura MuniciPal de XaMBrÊ
Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo aditivo nº1 
REF: CONTRATO N°058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO XAMBRÊ
CONTRATADO: AUTO POSTO XAMBRÊ LTDA - ME
Cláusula Primeira: Fica alterado o valor unitário dos combustíveis, para restabelecer o equilíbrio econômico no 
contrato, da seguinte forma: 
Lote 01 – (Cota Principal = 75,00%)
Item 3 – Óleo Diesel S-10 ...........R$2,916;
Item 4 – Etanol ........................... R$2,62;
Lote 02 – (Cota Reservada = 25,00%)
Item 1 – Gasolina Comum: ..........R$3,75
Item 2 – Óleo Diesel Comum: ......R$2,905;
Item 3 – Óleo Diesel S-10 ............R$2,916;
Item 4 – Etanol  ............................R$2,62;
Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Xambrê, Pr 30 de abril de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ

Prefeitura MuniciPal de XaMBrÊ
Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo aditivo nº1 
REF: CONTRATO N°056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO XAMBRÊ
CONTRATADO: HIDALGO & HIDALGO LTDA
Cláusula Primeira: Fica alterado o valor unitário dos combustíveis, para restabelecer o equilíbrio econômico no 
contrato, da seguinte forma: 
Lote 01 – (Cota Principal = 75,00%)
Item 1 – Gasolina Comum ...........R$3,75;
Item 2 – Óleo Diesel Comum....... R$2,89;
Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Xambrê, Pr 30 de abril de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 002/2020 
 

A Presidente Conselho Escolar da Escola Rural Municipal Vila Formosa do 

Distrito de Vila Formosa no Município de Douradina-Paraná, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas.  

 

 
CONVOCA: 
 
 

A Comunidade Escolar para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 

08/05/2020 (oito de maio de dois mil e vinte), às 19h00min (dezenove horas) na 

Escola Rural Municipal Vila Formosa, com a seguinte ordem do dia: 

 

 Reuniões de Eleições dos Representantes dos Segmentos do Conselho 

Escolar da Escola Rural Municipal Vila Formosa para o Biênio 2020-2022 

(Dois mil e vinte a dois mil e vinte e dois). 

 
 
Vila Formosa, 04 de Maio de 2020 

 
 
 

 
Ana Gil Vicentin 

Presidente 
Conselho Escolar 

  
 

 
 

 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VILA FORMOSA 

 
CNPJ: 02.007.903/0001-20 

E-mail: escolavilaformosa@douradina.pr.gov.br 
Fone: (44) 3663-60-63 

Rua Massato Nakamura S/Nº–Distrito de Vila Formosa 
CEP 87.485-000 - DOURADINA - PR 

 
 
 

 

Prefeitura MuniciPal de cafezal do sul
Estado do Paraná
PORTARIA N° 075/2020, DE 29 DE ABRIL DE 2020
SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA ELIAQUIM PINTO SÃO MIGUEL.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais, e de conformidade com o Requerimento de Férias protocolado sob nº 75/2020, na data de 30 de 
abril de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 04/05/2020 a 02/06/2020, referente ao 
período aquisitivo de 12/06/2017 à 11/06/2018, ao Servidor ELIAQUIM PINTO SÃO MIGUEL, inscrito na CI/RG sob 
nº 7.626.168-7SSP/PR e CPF sob nº 631.262.149-91, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de PROFISSIONAL 
POLIVALENTE MASCULINO, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Rodoviários.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto no artigo anterior.
Art. 3º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 29 de abril de 2020.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal de Cafezal do Sul

Prefeitura MuniciPal de alto PiQuiri
Estado do Paraná
ERRATA DE EDITAL
PREÇOS PRESENCIAL N.º 16/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 41/2020
No EDITAL, publicado em 25/05/2020 tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MADEIRAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA 
ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI.
Onde se lê no campo UNIDADE DE MEDIDA para os itens nº 01, 03-06, 08-12 do LOTE 13: MT.
Leia –se no campo UNIDADE DE MEDIDA para os itens nº 01, 03-06, 08-12 do LOTE 13: UN.
Onde se lê TABUA DE 15 CM no item nº 11 do LOTE 13.
Leia –se TABUA DE 15 CM 3 MTS no item nº 11 do LOTE 13.
A presente Errata passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação da Pregão Presencial n.º 16/2020, ficando 
inalteradas e ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições e seus Anexos, expressas na presente alteração.
Alto Piquiri, 04 de maio de 2020.
LUIZ APARECIDO RABELO JUNIOR
PREGOEIRO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 002/2020
O DIRETOR PRESIDENTE DA ACESF – ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, no uso 
de suas atribuições legais,
R E S O L V E :
Art. 1º - Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas 
no Pregão Presencial nº 001/2020 - ACESF, que trata da contratação de empresa, para o fornecimento parcelado de 
materiais de construção e ferramentas, que serão utilizados pela ACESF – na construção de sepulturas (gavetas e 
jazigos), pequenos reparos e reformas, nos cemitérios do Município, tendo sido declaradas vencedoras as empresas 
H.C. ZUCARELLI & CIA. LTDA. EPP., para os itens 04, 05, 17, 28, 29, 31 e 65, DORIVAL GAMEIRO MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO ME., para os itens 01, 03, 07, 08, 10, 11, 19, 39, 41, 42, 44, 48, 49, 55, 57, 61 e 64 e TALITHA A DA 
S. GIROTO, para os itens 02, 06, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 40, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62 e 63.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 04 de maio de 2.020.
ALEXANDRE GOBBO MAROTO
Diretor Presidente

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
Estado do Paraná
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2020
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa que 
de acordo com a legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA 
PRESENCIAL, para o seguinte:
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, para prestar serviços de arbitragem em campeonatos e competições, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Município de Umuarama.
TIPO: : MENOR PREÇO POR LOTE - PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO OFERTADO.
DATA DO CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: 28/05/2020 – HORÁRIO: DAS 08:00 ÁS 08:45 
HORAS
DATA DA ABERTURA: 28/05/2020 – HORÁRIO: 09:00 HORAS
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, Decreto Municipal nº 063/2006 e as Leis Complementares nº 
123/06 e 147/2014 e Lei Municipal nº. 4.201/17.
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, 29 DE ABRIL DE 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
 Secretário de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 1.191/2020
Fica declarado deserto o procedimento licitatório na modalidade Concorrência nº 002/2020 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
 Art. 1º. Fica declarado deserto o procedimento licitatório na modalidade de Concorrência sob nº 002/2020 - PMU, 
que tem por objeto a concessão de direito real de uso de bem imóvel, a título gratuito, com doação futura, mediante 
o cumprimento de encargos e possibilidade de reversão do bem ao Município, do Lote Urbano 7-B, localizado na 
Rua Itália, da Gleba 14 Figueira, Colônia Núcleo Cruzeiro, nesta cidade de Umuarama/PR, com área de 7.248,00m², 
devidamente matriculado sob o n° 40.180 no Cartório de Registro de Imóveis do 2° Ofício de Umuarama/PR.
 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 UMUARAMA, 30 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 1.192/2020
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão 
Presencial nº 026/2020 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
 Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no 
Pregão Presencial nº 026/2020 – PMU, que tem por objeto a contratação de empresa, para o fornecimento de tintas e 
materiais diversos, que serão utilizados em serviços de pintura para os prédios próprios do Município de Umuarama., 
tendo sido declarada vencedora as empresas NOVO TETO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, para os itens 23, 30, 
33, 35 e 38, MUNDO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., para os itens 22, 24, 25, 34, 36 e 37, 
TAPAJÓS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME., para os itens 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 e 41, R A FUJIHARA CONSTRUÇÕES CIVIS, para os itens 39 e 40, J ALVES BONFIM TINTAS EIRELI, 
para o item 02, ELTON LUIZ MADEIRA, para os itens 26, 27, 28, 29, 31 e 32.
 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 UMUARAMA, 30 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 1.193/2020
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão 
Presencial nº 027/2020 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
 Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas 
no Pregão Presencial nº 027/2020 – PMU, que tem por objeto a contratação de empresa, para o fornecimento e 
instalação de vidros e espelhos, para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal, 
Fundo Municipal de Saúde e Unidades Educacionais do Município, tendo sido declarada vencedora a empresa T 
RONQUI DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS.
 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 UMUARAMA, 30 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 1.194/2020
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão 
Presencial nº 044/2020 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
 Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no 
Pregão Presencial nº 044/2020 – PMU, que tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de peças e 
mão de obra especializada, para manutenção e consertos das motosserras e motopodas da marca Stihl e aquisição 
de equipamentos (motosserras), materiais e acessórios (lima, tesoura, arame, prego, martelo, entre outros), que 
serão utilizados tanto pala divisão de arborização, aterro sanitário e agricultura, deste Município, tendo sido declarada 
vencedora as empresas, MAXXIFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA., para os lotes 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 11, 12, 13 e 16 e TECFERT AGRÍCOLOA LTDA. ME., para os lotes 03, 10 e 15.
 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 UMUARAMA, 30 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
Estado do Paraná
DECRETO Nº 108/2020
Altera os valores das ações do Plano Plurianual 2018-2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o art. 4°, da Lei nº. 4.250 de 15 de dezembro de 2017;
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam alterados os anexos constantes na Lei Municipal nº 4.250, de 15 de dezembro de 2017, a seguir 
relacionado(s):
I – Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo;
II – Resumo das Ações por Função/Subfunção;
III – Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção.
Art. 2º. Os Anexos passam a vigorar com as alterações dos valores constantes nos Decretos de Créditos Adicionais 
abaixo elencados, publicados no mês de abril de 2020, sendo:
I - Decreto nº 075 de 01 de abril de 2020;
II - Decreto nº 080 de 03 de abril de 2020;
III - Decreto nº 083 de 06 de abril de 2020;
IV - Decreto nº 085 de 07 de abril de 2020;
V - Decreto nº 088 de 09 de abril de 2020;
VI - Decreto nº 089 de 09 de abril de 2020;
VII - Decreto nº 091 de 13 de abril de 2020;
VIII - Decreto nº 092 de 13 de abril de 2020;
IX - Decreto nº 093 de 14 de abril de 2020;
X - Decreto nº 097 de 20 de abril de 2020;
XI - Decreto nº 100 de 23 de abril de 2020;
XII- Decreto nº 101 de 23 de abril de 2020;
XIII - Decreto nº 102 de 23 de abril de 2020;
XIV - Decreto nº 104 de 27 de abril de 2020;
XV - Decreto nº 106 de 27 de abril de 2020.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
Estado do Paraná
DECRETO Nº 109/2020
Descredencia autoridades sanitárias designadas pelos Decretos nº 131, de 07 de junho de 2019 e nº 211, de 30 de 
agosto de 2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais;
CONSIDERANDO o Decreto nº 131, de 07 de junho de 2019, que “Credencia e designa autoridades sanitárias para 
compor a equipe de Fiscalização de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde — SMS/Umuarama”;
CONSIDERANDO o Decreto nº 211, de 30 de agosto de 2019, que “Altera o artigo 2° do Decreto n° 131, de 07 de 
junho de 2019”;
CONSIDERANDO as Comunicações Internas nº 76/2020 e 77/2020, expedidas em 17 de abril de 2020, pela 
Secretaria Municipal de Saúde.
 D E C R E T A:
Art. 1º Ficam descredenciadas da equipe de fiscalização de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, a 
contar do dia 20 de abril de 2020, as autoridades sanitárias a seguir:
I – Edy Carlo Pereira da Silva, credenciado e designado por meio do artigo 2º, do Decreto nº 131, de 131, de 07 de 
junho de 2019;
II – Vanessa Cristina de Alencar Santos, credenciada e designada por meio do artigo 1º, inciso I, do Decreto nº 211, 
de 30 de agosto de 2019.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 4 de maio de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
Estado do Paraná
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Ofício nº 059/2020 - SAD, solicita ratificação do ato por mim praticado na autorização concedida à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, para contratação da empresa J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A, 
para o fornecimento parcelado de peças genuínas e mão de obra especializada para a manutenção e garantia dos 
equipamentos da marca CASE, que já fazem parte oficial ou que venham a ser incorporados à Frota da Prefeitura 
Municipal de Umuarama, através da Secretaria de Serviços Rodoviários, deste Município, com inexigibilidade de 
licitação, de acordo com o artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93.
DESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 013/2020, anexo. 
Em 04 de maio de 2020.
Assina: CELSO LUIZ POZZOBOM - Prefeito Municipal.
RATIFICO EM 04 DE MAIO DE 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
Estado do Paraná
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2020 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Ofício nº 060/2020 - SAD, solicita ratificação do ato por mim praticado na autorização concedida à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO, PROJETOS TÉCNICOS E HABITAÇÃO, para contratação da 
empresa AUTORAMA AUTOMÓVEIS UMUARAMA LTDA, para realização de serviço de revisão de 02 (dois) veículos 
oficiais, modelo Saveiro, ano 2019/2019, Placas BCY8E59 e BCY8E63, através da Secretaria de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos e Habitação, deste Município, com inexigibilidade de licitação, de acordo com o artigo 25, 
da Lei Federal nº 8.666/93.
DESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 014/2020, anexo. 
Em 04 de maio de 2020.
Assina: CELSO LUIZ POZZOBOM - Prefeito Municipal.
RATIFICO EM 04 DE MAIO DE 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1.180/2020
Demitir a pedido BRUNA CAVALCANTE DE SOUZA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais,
     R E S O L V E:
Art. 1º. Demitir a pedido BRUNA CAVALCANTE DE SOUZA, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº 10.332.944-2 SESP/PR, inscrita no CPF nº 063.665.749-36, admitida em 06 de janeiro de 
2020, ocupante do emprego público de Agente Administrativo, Regime CLT - Processo Seletivo 
Simplificado - Edital nº 010/2019, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 16 de 
abril de 2020, revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 75/2019.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
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LEI Nº 4.430
De: 04 de maio de 2019.
Institui a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e dá outras 
providências.
CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou, e 
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estabelece mecanismos e medidas de incentivo e estruturação 
à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com 
vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao 
desenvolvimento do sistema produtivo no âmbito do Município de Umuarama;
Art. 2º Deverão ser observados, na aplicação das disposições da presente 
lei, os princípios estabelecidos na Lei Federal nº 10.973 de 02 de dezembro 
de 2004.
Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei consideram-se os conceitos previstos no 
ANEXO I, sem prejuízo dos conceitos, mecanismos e institutos definidos pela 
Lei Estadual 17.314 de 24 de setembro de 2012, pela Lei Federal n° 10.973 de 
02 de dezembro de 2004 e pela Lei Federal nº 13.243 de 11 de janeiro de 2016 
e regulamentados pelo Decreto Federal n° 9.283, de 07 de fevereiro de 2018.
Parágrafo único. A lista contida no ANEXO I desta Lei é meramente 
exemplificativa, competindo ao Poder Executivo, ampliá-la, em quantidade e 
conceitos, por meio de decreto, sempre que necessário a permitir a perfeita 
identificação de cada hipótese, de acordo com a evolução das inovações.
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Art. 4º A Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação destina-se 
a orientar as atividades dos diversos agentes que compõem o Sistema 
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, na busca de objetivos comuns 
que promovam o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no 
Município.
Art. 5º A Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação será conduzida 
pelo Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Indústria Comércio 
e Turismo ou de outra dotada de atribuições mais específicas que venha a ser 
inserida na estrutura administrativa municipal.
Art. 6º São objetivos da Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação:
I - fortalecer e ampliar a base técnico-científica do Município, constituída 
por entidades de ensino, pesquisa e de prestação de serviços técnicos 
especializados e por unidades de produção de bens e serviços de elevado 
conteúdo tecnológico;
II - fomentar a criação de empregos e renda no âmbito do Município, por meio 
do aumento e da diversificação das atividades econômicas que tenham por 
base a geração e a aplicação de conhecimento técnico e científico;
III – aprimorar as relações entre o Poder Público Municipal, as instituições 
de ensino e pesquisa e as empresas de base tecnológica estabelecidas no 
Município de Umuarama;
IV - estimular o compartilhamento e a distribuição dos resultados e 
conhecimentos obtidos por meio da atividade científica e tecnológica, 
contribuindo para um modelo coletivo de ciência, tecnologia e inovação;
V - estabelecer um modelo de incentivos de longo prazo à ciência, tecnologia e 
inovação, de forma a garantir a continuidade dos processos inovativos;
VI - desenvolver mecanismos de coordenação e interação dos agentes ligados 
ao Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, a fim de contribuir 
para a redução e distribuição de riscos tecnológicos ligados ao processo 
inovador;
VII – aproveitar os resultados obtidos pelos processos inovadores, científicos 
e/ou tecnológicos para otimizar a gestão pública municipal.
Art. 7º As ações da Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação serão 
orientadas de acordo com as seguintes diretrizes:
I - estabelecimento de mecanismos multiparticipativos, transparentes, 
colaborativos e democráticos;
II – identificação de oportunidades e sua adequação às vocações científicas 
e produtivas locais, bem como às demandas específicas da sociedade 
umuaramense;
III - criação de mecanismos destinados à redução e distribuição eficiente dos 
riscos tecnológicos suportados pelos diversos agentes, públicos e privados, 
envolvidos no processo de inovação;
IV - racionalização dos processos de gestão com vistas a facilitar os processos 
inovativos desenvolvidos no Município;
V - otimização da infraestrutura local destinada ao desenvolvimento científico 
e tecnológico;
VI – apoio às entidades que integram o Sistema Municipal de Inovação;
VII - cooperação com o governo federal, estadual e de outros municípios para 
promover os objetivos da presente Lei;
VIII - capacitação de pessoas;
IX - promoção e incentivo a estudos técnicos e pesquisas científicas.
Seção I
Sistema Municipal de Inovação - SMI
Art. 8º Fica instituído o Sistema Municipal de Inovação de Umuarama, definido 
como o conjunto de organizações públicas ou privadas que, no Município de 
Umuarama, interagem entre si com o objetivo de incentivar o desenvolvimento 
sustentável do Estado pela inovação, pesquisa científica e tecnológica em 
ambiente produtivo, estimulando programas e projetos articulados entre os 
setores público e privado.
Art. 9º Integram o Sistema Municipal de Inovação de Umuarama:
I - o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - CMCTI;
II - a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo ou outra eventualmente 
criada ou designada para exercer as atribuições inerentes à ciência, tecnologia 
e inovação;
III - a Câmara Municipal de Umuarama;
IV - as instituições de ensino superior, técnico ou profissionalizante que se 
enquadrem como Instituição Científica e Tecnológica ou como Entidade 
Científica, Tecnológica e de Inovação estabelecidas no Município de 
Umuarama;
V - as entidades que se enquadrem como agência de fomento;
VI - os parques tecnológicos e as incubadoras ou aceleradoras de empresas 
de base tecnológica instaladas em Umuarama;
VII - as instituições de apoio à ciência, tecnologia e inovação estabelecidas no 
Município de Umuarama;
VIII - as empresas e entidades do Município de Umuarama com atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação;
IX – as empresas com atividades relevantes no campo da inovação indicadas 
por suas respectivas associações empresariais;
X - as empresas de base tecnológica ou empresas inovadoras cuja criação 
se dê como meio ou resultado da participação prevista no artigo 28 desta Lei.
Art. 10. O Poder Público Municipal apoiará a cooperação entre o Sistema 
Municipal de Inovação e os sistemas de inovação de outros Municípios, 
do Estado e da União, outras instituições públicas e privadas, incubadoras 
e parques tecnológicos, empresas que promovam inovação e entidades de 
ensino e pesquisa científica e tecnológica.
Seção II
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação -CMCTI
Art. 11. Fica instituído o Conselho Municipal e Ciência, Tecnologia e Inovação, 
órgão consultivo da Administração Pública Municipal e meio de participação 
direta para a comunidade local.
Art. 12. São atribuições do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação:
I – contribuir para o fortalecimento da base técnico-científica no Município;
II – contribuir para a inclusão social, a criação de empregos e oportunidades e 
a distribuição de renda no Município, por meio do aumento e da diversificação 
das atividades econômicas que tenham por base a geração e aplicação de 
conhecimento técnico e científico;
III - formular, propor, avaliar e fiscalizar ações e políticas públicas de promoção 
da ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento do Município, a partir 
de iniciativas governamentais ou em parceria com agentes privados, sempre 
preservando o interesse público;
IV – contribuir para a geração, difusão e democratização do conhecimento, 
das informações e de novas técnicas e incentivar a introdução e adaptação à 
realidade local de técnicas já existentes;
V – contribuir para a realização de estudos, eventos e pesquisas nas áreas de 
que trata a presente lei;
VI - fiscalizar e avaliar o correto uso dos recursos do Fundo Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação;
VII - avaliar, no máximo, a cada cinco anos, a Política Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, propondo as adequações que julgar pertinentes;
VIII – incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico inovador voltados 
ao aperfeiçoamento dos serviços públicos municipais;
IX - colaborar com a seleção e condução de programas e projetos financiados 
pelo Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação;
X – promover a cooperação com órgãos estaduais, federais e internacionais 
de apoio e também com o setor privado, em atividades ligadas à pesquisa e 
formação de recursos humanos no Município de Umuarama;
XI – atuar como órgão de inteligência municipal na elaboração e condução de 
estudos voltados à identificação das vocações e demandas locais em ciência, 
tecnologia e inovação;
XII – contribuir para a elaboração e atualização contínua do Cadastro Municipal 
de Empresas Inovadoras;
XIII – organizar a criação de comissões técnicas ou grupos de trabalho para 
estudar matérias específicas, propor encaminhamentos ou projetos e subsidiar 
as suas decisões;
XIV - aprovar o seu regimento interno e suas alterações.
Art. 13. O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Umuarama 
será composto por 22 (vinte e dois) membros titulares e respectivos suplentes, 
oriundos da Administração Municipal, da comunidade científica, tecnológica 
e de inovação, das entidades empresariais e da sociedade civil organizada.
Art. 14. O Poder Público, a comunidade científica, tecnológica e de inovação 
e as entidades empresariais indicarão 17 (dezessete) integrantes, distribuídos 
da seguinte forma:
I - 01 membro da Secretaria Municipal de Educação;
II - 01 membro da Secretaria Municipal de Fazenda;
III - 02 membros da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo ou 
equivalente ou ainda Secretaria de Inovação Ciência e Tecnologia;
IV - 01 membro da Secretaria Municipal de Saúde;
V – 01 membro da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano, 
Projetos Técnicos e Habitação;
VI - 01 membro da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente;
VII - 01 membro indicado pelo Instituto Paranaense de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – EMATER e pela Secretaria de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento - SEAB;
VIII - 01 membro indicado pelo Núcleo Regional de Educação;
IX - 01 membro indicado pelas instituições públicas estaduais de ensino 
superior;

X - 01 membro indicado pelas instituições públicas federais de ensino superior;
XI - 01 membro indicado pelas instituições privadas de ensino superior;
XII - 01 membro indicado pelas instituições de ensino técnico e 
profissionalizantes;
XIII - 01 membro indicado pela Associação Comercial e Empresarial de 
Umuarama - ACIU;
XIV - 01 membro indicado pelo Conselho de Desenvolvimento de Umuarama 
– CDU;
XV - 01 membro indicado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas - SEBRAE;
XVI - 01 membro indicado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
– SENAI.
Art. 15. Cinco membros serão provenientes da sociedade civil em geral, 
indicados pelos apontados no artigo 14 desta lei, escolhidos dentre os setores 
econômicos considerados como estratégicos e emergentes para o campo da 
ciência, tecnologia e inovação do Município, conforme rito estabelecido no 
regime interno do Conselho.
Art. 16. Os membros terão mandato de dois anos, admitida uma recondução.
§ 1° Os mandatos terão início sempre no primeiro dia útil subsequente ao 
vencimento do biênio em curso.
§ 2° As nomeações serão feitas por Decreto do Poder Executivo Municipal.
§ 3° A recondução dos representantes da sociedade civil previstos no artigo 15 
desta lei fica condicionada à manutenção dos setores por eles representados 
na qualidade de setores econômicos estratégicos e emergentes, conforme 
estabelecido em regime interno do Conselho.
§ 4º As hipóteses de destituição do conselheiro e o respectivo procedimento 
administrativo, em que se oportunize o direito de defesa, deverão ser elencadas 
no regimento interno do Conselho.
Art. 17. O mandato de todos os Conselheiros será exercido gratuitamente, 
vedada qualquer forma de remuneração ou ajuda de custo, sendo os serviços 
considerados relevantes ao Município.
Art. 18. As indicações de que tratam os artigos 14 e 15 deverão ocorrer até 40 
(quarenta) dias antes do término do mandato em curso.
Art. 19. As decisões do Conselho poderão ser tomadas por maioria simples, 
desde que presentes, no mínimo, metade de seus membros.
Parágrafo único. A eleição da diretoria, a destituição de conselheiro e a 
aprovação ou alteração do regimento interno dependerão do voto de maioria 
absoluta dos membros do Conselho, sendo permitida a exigência deste 
quórum para outras hipóteses que venham a ser disciplinadas em seu 
regimento interno.
Art. 20. O Conselho poderá convidar especialistas para participar de suas 
reuniões com o objetivo de opinar, sem direito a voto, sobre assuntos de sua 
especialidade.
Art. 21. O Conselho manterá registro próprio, sistemático e atualizado de seu 
funcionamento e atos.
Parágrafo único. Na condução de seus trabalhos, o Conselho Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação prezará pela especialização e tecnicidade, 
agindo, sempre que possível, por meios que privilegiem o uso intensivo do 
conhecimento científico e o emprego de tecnologias.
Art. 22. A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo ou outra 
encarregada do fomento da ciência, tecnologia e inovação prestará todo 
o apoio técnico, administrativo e de infraestrutura, necessários ao pleno 
funcionamento do Conselho.
Art. 23. Após a sua instalação, o Conselho elaborará seu Regimento Interno, 
no qual constarão a sua forma de organização e funcionamento.
 Parágrafo único. O Regimento Interno será aprovado pelo Conselho até 90 
(noventa) dias depois da nomeação de seus membros e submetido ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal para homologação por Decreto.
Seção III
Mecanismos de Incentivo e Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação
Art. 24. Para os fins previstos nesta lei, o Poder Público Municipal poderá:
I – conceder incentivo fiscal com o objetivo de incentivar o empreendedorismo 
inovador ou o estudo científico, desde que de interesse do Município, 
observada a legislação própria;
II – conceder bolsas de auxílio a pesquisadores vinculados a Instituições 
Científicas e Tecnológicas e a Entidades Científicas, Tecnológicas e de 
Inovação, que desenvolvam projetos voltados especificamente para a ciência, 
tecnologia e inovação do particular interesse do Município, na forma a ser 
regulamentada por Decreto;
III – ceder ou compartilhar infraestrutura para fins de implantação ou realização 
de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação;
IV – incentivar, por meio de premiação, as inovações nas empresas 
estabelecidas no Município, em conformidade com regulamento específico;
V – promover consultas públicas, pelos meios digitais, para colher subsídio 
para a elaboração de estudos, medidas e projetos;
VI – celebrar parcerias e outros instrumentos que visem à consecução de 
atividades ciência, tecnologia e inovação de interesse público, na forma da 
legislação pertinente;
VII – instituir cadastro de empresas inovadoras estabelecidas no município;
VIII – doar bens móveis públicos avaliados como inservíveis na forma do artigo 
3º do Decreto Federal nº 9.373/2018, em favor das pessoas físicas ou jurídicas 
sem fins lucrativos que desenvolvam projetos de interesse do Município, 
relacionados à ciência, tecnologia e inovação, observadas as regras sobre a 
alienação de bens públicos municipais.
§ 1º O incentivo fiscal de que trata o inciso I deste artigo será instituído e 
disciplinado por lei complementar específica, segundo a oportunidade e 
conveniência da Administração.
§ 2º O incentivo fiscal de que trata o inciso I deste artigo somente será 
concedido às pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou estabelecidas no 
Município, respectivamente, que estiverem rigorosamente em dia com as suas 
obrigações perante os Poderes Públicos Municipal, Estadual e Federal, bem 
ainda perante a Seguridade Social e à Justiça do Trabalho.
§ 3º A concessão dos benefícios previstos neste artigo observará, dentre 
outros princípios, a isonomia.
§ 4º As doações referidas no inciso VIII deste artigo observarão o princípio da 
publicidade e, sempre que houver mais de um interessado, ficarão sujeitas a 
procedimento concorrencial, em que se assegure a isonomia.
Art. 25. A Administração Pública Municipal direta e indireta poderá estimular e 
apoiar a criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores da 
inovação, incluídos os parques e polos de tecnológicos e as incubadoras de 
empresas, como mecanismo de incentivar o desenvolvimento tecnológico, a 
inovação, o aumento da competitividade e a interação entre as empresas e as 
Instituições Científicas e Tecnológicas.
Parágrafo único. Para atingir os fins previstos no caput deste artigo a 
Administração poderá:
I – conceder o uso de imóveis para a instalação e a consolidação de ambientes 
promotores da inovação, diretamente às empresas, às Instituições de 
Científicas e Tecnológicas interessadas ou entidades com ou sem fins lucrativos 
que tenha por missão institucional a gestão de parques e polos tecnológicos e 
de incubadoras de empresas, mediante contrapartida obrigatória, financeira ou 
não financeira, na forma do disposto nos artigos 7º a 10 do Decreto Federal nº 
9.283 de 07 de fevereiro de 2018;
II - participar da criação e da governança das entidades gestoras de parques 
tecnológicos ou de incubadoras de empresas, desde que adotem mecanismos 
que assegurem a segregação das funções de financiamento e de execução.
Art. 26. Ao inventor independente que comprove depósito de pedido de 
patente é facultado solicitar a adoção de sua criação pela Administração 
Pública Municipal, que decidirá quanto à conveniência e à oportunidade da 
solicitação e à elaboração de projeto voltado à avaliação da criação para 
futuro desenvolvimento, incubação, utilização, industrialização e inserção no 
mercado.
Parágrafo único. O inventor independente, mediante instrumento jurídico 
específico, deverá comprometer-se a compartilhar os eventuais ganhos 
econômicos auferidos com a exploração da invenção protegida adotada pela 
Administração Pública.
Art. 27. A Administração Pública Municipal, em matéria de seu interesse, 
poderá contratar diretamente Instituições Científicas e Tecnológicas, 
entidades de direito privado sem fins lucrativos ou empresas, isoladamente 
ou em consórcios, voltadas para atividades de pesquisa e de reconhecida 
capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolva riscos tecnológicos, para 
solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou 
processo inovador ou criativo, na forma do artigo 20 da Lei Federal nº 10.973 
de 02 de dezembro de 2004.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do previsto no caput deste artigo, serão 
adotados os conceitos, normas e procedimentos dispostos nos artigos 27 a 33 
do Decreto Federal nº 9.283 de 07 de fevereiro de 2018.
Subseção IV
Da participação do Poder Público Municipal em empresas
Art. 28. A participação societária autorizada pelo artigo 5º da Lei Federal nº 
10.973 de 02 de dezembro de 2004 não poderá ser realizada em empresas 
que tenham como sócio, dirigente, administrador, proprietário ou controlador:
I – membros do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação;
II – membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério 
Público ou do Tribunal de Contas do Estado;
III – servidor público vinculado aos quadros do Município;
IV – pessoa jurídica que possua em seu quadro societário qualquer pessoa 
caracterizada nos incisos I, II e III do presente artigo.
Parágrafo único. As restrições estabelecidas neste artigo estendem-se aos 
cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade 
até o 3º grau das pessoas elencadas nos incisos acima.
Seção IV
Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - FMCTI
Art. 29. Fica instituído o Fundo Municipal de Ciência, Inovação - FMCTI de 
Umuarama, vinculado à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo ou, se 
houver, à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, com a finalidade 
de apoiar planos, estudos, projetos, programas, serviços tecnológicos e de 
engenharia, qualificações, e outras atividades de Ciência, Tecnologia e 
Inovação que busquem soluções de interesse para o desenvolvimento e 
inovação.
 Art. 30. A destinação ou utilização de recursos do Fundo Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação deverá se dar no âmbito de ações, iniciativas e projetos 
inseridos na Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação ou em planos 
e programas dela decorrentes que:
I - considerem a educação tecnológica como ferramenta para a transformação 
social, mediante o engajamento e a capacitação gratuita de jovens residentes 
em áreas vulneráveis, no âmbito das ações de ciência, tecnologia e inovação; 
ou
II - promovam e fomentem as atividades científicas, tecnológicas, inovadoras 
e criativas como condutas estratégicas para o desenvolvimento econômico, 
ambiental e social do Município de Umuarama.
Art. 31. Os recursos do Fundo poderão ser aplicados por meio de instrumentos 
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legais de contratação que vierem a ser celebrados com:
I - órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta, da União, 
Estado e do Município;
II - entidades privadas, integrantes do Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação de Umuarama;
III - redes de entidades e empresas de direito público ou privado, participantes 
do Sistema Municipal de Inovação, credenciadas como tais, que desenvolvam 
projetos inovadores ou relacionados à economia criativa na Cidade de 
Umuarama e que sejam declarados de relevante interesse pelo Gabinete de 
Governança;
IV – pesquisadores por intermédio da Instituição Científica e Tecnológica, da 
Entidade Científica, Tecnológica e de Inovação ou empresa de que façam 
parte.
Art. 32. Constituem receitas do Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação - FMCTI de Umuarama:
I - as transferências financeiras realizadas pelo Governo Federal ou Estadual e 
pelos organismos internacionais diretamente para o Fundo;
 II - dotações orçamentárias que lhe sejam destinadas pelo Poder Público 
Municipal;
 III - os recursos financeiros resultantes de consórcios, convênios e contratos 
celebrados com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 
nacional ou internacional;
IV - devolução de recursos e multas decorrentes de projetos beneficiados 
por esta Lei, não iniciados ou interrompidos, ou saldo de projetos concluídos 
financiados com recursos deste Fundo;
V - os rendimentos provenientes de aplicações financeiras;
VI - doações, legados, contribuições em espécie, valores, bens móveis e 
imóveis recebidos de pessoas físicas e jurídicas;
VII - os recursos financeiros decorrentes da alienação de materiais, bens ou 
equipamentos de propriedade do Fundo, considerados inservíveis;
VIII - receitas de eventos, atividades, campanhas ou promoções realizadas 
com a finalidade de angariar recursos para o fundo;
IX – repasses de instituições financeiras, de fomento e de desenvolvimento;
X – recursos provenientes de incentivos fiscais, bem como auxílios, 
subvenções, contribuições e transferências de qualquer espécie;
XI – saldos de exercícios anteriores;
XII – rendas provenientes de patentes e propriedade intelectual;
XIII – outros bens e recursos, de qualquer natureza, que venham a ser 
incorporados ao Fundo, inclusive a herança jacente, nos termos dos artigos 
1.819 a 1.823 do Código Civil Brasileiro.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 33. Os procedimentos de prestação de contas dos recursos repassados 
com base nesta Lei deverão seguir formas simplificadas e uniformizadas e, 
de forma a garantir a governança e a transparência das informações, ser 
realizados anualmente preferencialmente mediante envio eletrônico de 
informações, nos termos de regulamento.
Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, 04 de maio de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
Projeto de Lei nº 011/2020
Autor: Poder Executivo Municipal.
ANEXO I
CONCEITOS
I - Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 
produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou 
que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características 
a produto, serviço ou processo já existente tornando-os diferenciados e 
competitivos;
II - Ciência: conjunto organizado dos conhecimentos relativos ao universo, 
envolvendo seus fenômenos naturais, ambientais e comportamentais;
III - Criação ou Invenção: invenção, protótipo de utilidade ou modelo de 
utilidade, desenho industrial, programa de informática, topografia de circuito 
integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada ou qualquer outra 
modalidade de desenvolvimento tecnológico, obtidos por um ou mais criadores, 
que gere ou possa gerar novo processo, produto, serviço ou aperfeiçoamento 
incremental;
IV - Tecnologia: conjunto ordenado de conhecimentos empregados na produção 
e comercialização de bens e serviços, integrando não só os conhecimentos 
científicos - provenientes das ciências naturais, sociais e humanas - mas 
igualmente por conhecimentos empíricos que resultam de observações, 
experiência, atitudes específicas e tradição, oral ou escrita;
V - Ambiente de Inovação: sistema das entidades e pessoas relacionadas 
à atividade de ciência, tecnologia e inovação, composto por inventores, 
empreendedores, entidades públicas ou privadas, Instituições Científicas e 
Tecnológicas, tecnologias e ambientes virtuais de qualquer entidade ou serviço 
que apoiam atividades de inovação;
VI - Pesquisador: pessoa física que realize pesquisa básica ou aplicada de 
caráter científico ou tecnológico, e desenvolvimento tecnológico;
VII – Inventor/criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de 
criação;
VIII - Instituição Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou entidade da 
administração pública federal, estadual ou municipal, direta ou indireta 
(universidades, centros de pesquisa), que tenha por missão institucional 
executar, dentre outras, atividades de pesquisa básica ou aplicada, de caráter 
científico ou tecnológico, bem como de desenvolvimento tecnológico, de 
capacitação de recursos humanos e inovação;
IX - Entidade de Ciência, Tecnológica e de Inovação: entidade privada com 
ou sem fins lucrativos estabelecida no território do Município de Umuarama, 
legalmente constituída, que tenha por missão institucional executar atividades 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação, dentre outras;
X - Empresa de Base Tecnológica: empresa legalmente constituída no 
Município de Umuarama cujos produtos, processos ou serviços sejam 
preponderantemente decorrentes dos resultados de suas atividades de 
pesquisa, desenvolvimento tecnológico ou de inovação;
XI - Empresa de Propósito Específico do Município: entidade de direito 
privado criada pela associação entre órgãos do Município e empresa privada 
ou consórcio de empresas para a realização de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico visando à obtenção de produto, processo ou serviço inovador;
XII - Organizações Inovadoras ou de Base Tecnológica: empresas, associações, 
fundações ou cooperativas legalmente constituídas que apliquem parte de 
seus recursos, direta ou indiretamente, na pesquisa e criação de produtos 
e serviços inovadores ou aplicação de novos métodos organizacionais nas 
práticas de seus negócios e que busquem o alinhamento de suas estratégias de 
atuação para a inovação de maneira sistemática e contínua de conhecimentos 
científicos e tecnológicos e na utilização de técnicas consideradas avançadas 
ou pioneiras, ou que desenvolvam projetos de ciência, tecnologia e inovação;
XIII - Instituições de Apoio: instituição criada com a finalidade de dar apoio a 
projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, 
científico, tecnológico e de inovação, de interesse das instituições, entidades, 
empresas ou organizações estabelecidas no Município;
XIV - Incubadora de Empresas Inovadoras ou de Base Tecnológica: organização 
ou estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e 
tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, 
com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que 
tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação;
XV - Aceleradora de empresa: organizações que tenham por objetivo auxiliar 
projetos de empresas que apresentem alto potencial de crescimento, através 
de investimento financeiro, apoio comercial e societário, posicionamento de 
mercado e estratégico, podendo participar, como sócia, do negócio acelerado;
XVI - Agência de Inovação: complexo organizacional que inclua ou dê suporte 
a novas tecnologias desenvolvidas pelas incubadoras de empresas ou parques 
tecnológicos;
XVII - Entidade ou Agência de Fomento: órgão ou entidade de natureza pública 
ou privada, que tenha entre os seus objetivos o fomento de ações que visem 
a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da 
inovação;
XVIII - Centro de Inovação: ambiente de interação empresarial e acadêmica 
para o desenvolvimento de soluções;
XIX - Parque Tecnológico: complexo de entidades empresariais, científicas e 
tecnológicas organizadas para promover a cultura e a prática da cooperação 
visando à inovação, a competitividade empresarial e a geração de riquezas por 
meio da criação e fortalecimento de empresas inovadoras;
XX - Cadastro Municipal de Empresas Inovadoras: documento permanente e 
público elaborado pelo Conselho Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação, 
a partir de editais, para fins desta Lei, e utilizado como pré-requisito para fins 
de buscar incentivos municipais às empresas que forem qualificadas como 
inovadoras;
XXI - Processo de Inovação Tecnológica: conjunto de atividades práticas para 
transformar uma ideia, invenção ou oportunidade em solução inovadora na 
forma de processo, produto ou sistema com características diferenciadas;
XXII - Pesquisa Aplicada: tem como objetivo gerar conhecimentos que 
busquem a resolução de problemas específicos;
XXIII - Protótipo: produto de trabalho da fase de testes ou planejamento de 
um projeto;
XXIV - Produto, Processo ou Serviço Inovador: resultado da aplicação 
substancial de conhecimentos científicos e tecnológicos, caracterizado por 
diferencial competitivo no mercado ou significativo benefício social;
XXV - Sistema de Inovação: a aplicação prática dos novos conhecimentos a 
produtos e serviços, utilizada na conversão de um invento técnico ou de um 
processo inovador em bem econômico;
XXVI - Extensão Tecnológica em Ambiente Produtivo: atividade que auxilia no 
desenvolvimento, aperfeiçoamento e na difusão de soluções tecnológicas e na 
sua disponibilização à sociedade e ao mercado;
XVII - Arranjo Promotor de Inovação: ação programada e cooperada 
envolvendo Instituições Científicas e Tecnológicas, Entidades Científicas, 
Tecnológicas e de Inovação, empresas e outras organizações, em determinado 
setor econômico especializado, visando ampliar sua capacidade de inovação, 
seu desenvolvimento econômico, social e ambiental, dotada de uma entidade 
gestora pública ou privada, eleita pelos partícipes, e que atua como facilitadora 
das atividades cooperativas;
XXVIII - Instrumentos Jurídicos: instrumentos legais representados por 
convênios, termos de outorga, acordos de cooperação técnica, contratos de 
desenvolvimento conjunto, protocolos de intenção e similares, celebrados entre 
a Instituição Científica e Tecnológica, a Agência de Fomento e a Administração 
Pública ou a iniciativa privada;
XXIX - Contrapartida: aporte de recursos financeiros, de bens ou de serviços 
relacionados com o projeto de pesquisa, economicamente mensuráveis, 
durante a execução do projeto e na fase de prestação de contas.
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 - CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
 
1 - PREÂMBULO 
 

1.1. O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, através do Fundo Municipal de 
Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 08.931.506/0001-26, com sede à Rua Dr. Paulo Pedrosa 
de Alencar, 4253, de conformidade com a Lei nº 8.666/93, suas alterações, Lei nº 8.080/90, 
Lei Estadual nº 15.608/2007, art. 24 e demais legislações aplicáveis à espécie, torna 
pública a realização de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE 
SAÚDE, nos termos das condições estabelecidos no presente Instrumento de 
Chamamento. 

  
1.2. A análise da documentação dos interessados será realizada pelos membros da Comissão Técnica de 
Credenciamento do Fundo Municipal de Saúde, com avaliação final em conformidade com os parâmetros 
e requisitos estabelecidos neste Edital; 
 
1.3. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados, vistoria técnica e o 
cumprimento das demais exigências contidas no presente Edital. 
 
2 - OBJETO DO CREDENCIAMENTO 
 
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de pessoas jurídicas na Área de 
Saúde para a prestação de serviços nas Unidades de Saúde do Município de Umuarama para atender aos 
usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Umuarama, os serviços serão prestados de acordo 
com o descritivo em anexo. 
 
Obs: os valores para a contratação foram estipulados com base na média do mercado do Município 
de Umuarama. 
 
3 - REGÊNCIA LEGAL 
 
O presente credenciamento é regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores e demais legislação pertinente, aplicando-se, caso necessário, os princípios de direito público, 
suplementados pelo direito privado. 
 
4 - PRAZOS 
 
4.1. O requerimento de credenciamento deverá ser dirigido à Comissão Técnica de Credenciamento, 
acompanhado de toda a documentação exigida de acordo com o item 5 deste Edital, devendo ser 
protocolado junto à Secretaria Municipal de Saúde, a qualquer momento  do dia 02 de abril de 2020 até 
20 maio 2020, durante o horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, em envelope 
lacrado; 
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4.2. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado em decorrência do credenciamento será de até 12 
(doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos 
períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme legislação aplicável à espécie; 
 
4.3. O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias corridos, contados da convocação do 
interessado. 
 
5 - DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CREDENCIAMENTO 
 
5.1. Os seguintes documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados juntamente com o pedido de 
credenciamento: 
 
a) Contrato Social e suas alterações; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da 
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº1.751, de 02/10/2014. A regularidade com a Fazenda Federal e com a 
Seguridade Social, poderá ser comprovada individualmente, mediante a apresentação da Certidão de 
Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Receita Federal e Certidão Quanto a Dívida 
Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da República e a Prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social (INSS-CND),desde que dentro do prazo de validade; 
d) Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos Tributários e a Dívida Ativa Estadual, em plena validade; 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação do alvará de funcionamento 
(licença) e certidão negativa emitida pela Secretaria de Fazenda do Município da sede da proponente, ou 
outra equivalente, na forma da lei, em plena validade. 
f) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; (FGTS), emitido pela Caixa 
Econômica Federal, em plena validade; 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 
h) Inscrição do profissional no Conselho Regional; 
i) Prova de inscrição da empresa no Conselho Regional; 
j)Declaração de  que inexiste qualquer fato impeditivo à seu credenciamento com Poder Público, que não 
foi declarada inidônea e não esta impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar 
com Município de Umuarama/PR. e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 
k)Declaração de que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de que não possui em seu 
quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos; e que não possui em seu quadro de pessoal servidor público municipal, seus fundos, fundações e 
autarquias. 
 
Documentos que devem ser apresentado por profissional (médico) disponibilizado pela empresa: 
a) Cópia autenticada do diploma de graduação médica 
b) Se houver alguma pós apresentar cópias autenticadas dos diplomas 
c) Cópia do RG. 
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d) Cópia do CPF. 
e) Prova de inscrição dom número do PIS/PASEP; 
f) Comprovante de residência atualizado e com CEP; 
g) Certificado de Titularidades; 
h) Comprovante de inscrição junto ao respectivo Conselho Regional; 
i) Certidão negativa atualizada (ético-disciplinar e financeira) do respectivo conselho; 
j) Cópia do Titulo de eleitor. 
k) Certidão de quitação eleitoral; 
 
5.2. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou em qualquer outro processo de 
cópia autenticada, sendo recepcionado o pedido de credenciamento somente mediante a documentação 
completa estabelecida; 
 
5.3. A Comissão Técnica de Credenciamento poderá, durante a análise da documentação, convocar os 
interessados para quaisquer esclarecimentos que porventura se fizerem necessários; 
 
5.4. Será inabilitado o interessado que não apresentar toda a documentação exigida no presente Edital. 
 
5.5 A classificação será de acordo com os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, 
seguindo os itens do Anexo I deste edital. 
 
6 - DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO. 
 
6.1. Serão credenciados os interessados que preencherem os requisitos previstos neste Edital, de acordo 
com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama e conforme disponibilidade 
financeira e orçamentária; 
 
6.2. Após análise da documentação e com base no parecer técnico elaborado pela Comissão Técnica de 
Credenciamento, esta emitirá um Relatório Conclusivo sobre a viabilidade do credenciamento, por 
especialidade e/ou área de interesse, o qual será submetido de imediato para a contratação; 
 
6.3. Das decisões da Comissão Técnica de Credenciamento caberá recurso à Comissão Especial, no 
prazo de 05 dias, a contar da data da ciência da decisão; 
 
7. DA CONTRATAÇÃO 
 
7.1. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão Contratados por meio de instrumento 
de prestação de serviços, de natureza precária, caracterizado pela unilateralidade e discricionariedade, 
onde se estabelecerão os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, podendo o contrato ser 
rescindido, a qualquer tempo, sem que caibam aos contratados quaisquer direitos, vantagens ou 
indenizações; 
 
7.2. São de inteira responsabilidade das empresas e profissionais contratados, as obrigações pelos 
encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes de execução do Contrato; 
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7.3. As empresas e profissionais contratados são responsáveis pelos danos causados diretamente a 
Secretaria Municipal de Saúde, Instituto e seus segurados ou terceiros, decorrentes da execução do 
contrato. 
 
8. DO PREÇO 
 

A remuneração pela prestação de serviços será de acordo com os valores atualmente pagos aos 
servidores que prestam estes serviços a Secretaria Municipal de Saúde e a média de mercado. 
 
9. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
Para atender as despesas decorrentes do credenciamento, valer-se-á de recursos próprios do município, 
conforme DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA vigente da Secretaria Municipal de Saúde, a serem discriminadas 
no ato da contratação. 
 
10. DAS SANÇÕES 
 
O inadimplemento contratual implicará em sanções previstas na Lei de Licitações e no contrato, 
assegurado o direito de ampla defesa. 
 
11 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1. O Fundo Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, motivadamente, aditar, revogar total ou 
parcialmente, ou mesmo anular o presente processo, sem que disso decorra qualquer direito ou 
indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de que natureza for; 
 
11.2. O Fundo Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, realizar novos credenciamentos, através da 
divulgação de um novo regulamento; 
 
11.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente 
Edital deverá ser encaminhado por escrito à Comissão Técnica de Credenciamento. 
 
12. Este chamamento público será publicado mensalmente no diário oficial do município e na internet 
através do site. www.umuarama.pr.gov.br 
 

Umuarama, 30 de março de 2020. 
 
 
 
 
 

CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA 
Secretária de Saúde 

 
 

ANEXO I 
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I- CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO 

Serão credenciados médicos que atuem na área clínica, para atendimento dos Usuários do 
Sistema Único de Saúde – SUS das Unidades de Saúde, recém-nascidos, bebês, crianças, adultos 
(homens e mulheres), idosos, urgências e emergências, livre demanda bem como deve atender aos 
programas da Estratégia de Saúde da Família do Ministério da Saúde. 

Descrição Valor mensal Valor total anual 
Medico clínico geral para atender 20 horas 8.500,00 102.000,00 

Medico clínico geral para atender 40 horas 17.000,00 204.000,00 
 
Obs: os valores para a contratação foram estipulados com base na média do mercado do Município de 
Umuarama. 
 
1 - As empresas interessadas no edital de credenciamento deverão preencher a proposta de inscrição no 
cadastro de serviços identificando a carga horária que tem interesse. 

 
2 - Fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde estabelecer qual empresa será contratada, de acordo 
com as necessidades de cada Unidade de Saúde. 

 
3 - Cada empresa poderá credenciar no máximo 60 horas semanais para cada Médico Clinico Geral. 
mínimo de horas por empresa será de 20 horas semanais. 

 
4 - Caso a procura por credenciamento seja maior que a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, 
será levado em consideração, como critério de desempate, o profissional que apresentar maior 
experiência profissional e/ ou pós-graduação na área de Saúde da Família. 
 
5 - Todos os serviços são para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), residentes 
em Umuarama. 
 
6 - A Secretaria Municipal de Saúde definirá o local onde cada médico atenderá, conforme as 
necessidades de cada Unidade de Saúde. 
 
7 - Somente os médicos sócios da empresa podem se credenciar, no mínimo 20 horas e no máximo 60 
horas. 
 
8 - O controle dos serviços prestados será através produção gerada pelo sistema próprio da prefeitura. 
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ANEXO II 
 
 

(Em papel timbrado da empresa) 

Modelo de proposta de inscrição no cadastro de serviços especializados – 
Chamamento público nº_____   
(adequar a área pretendida) 

 

A ……….(razão social)………………...CNPJ:……………………………..situada no 

endereço:…………………………………………………..na cidade de ………………………...vem 

manifestar seu interesse no credenciamento para prestação de serviços especializados de atenção a 

saúde de acordo com os critérios e condições estabelecidos  no Edital de Chamamento Público nº-

______Credenciamento de médicos clínico geral para atendimento em unidades de saúde: 

 

(   ) 20 horas semanais 

(   ) 40 horas semanais 

 

Nome e CRM do médico responsável pela realização dos procedimentos: 

 

Médico responsável pela empresa: 

CRM do médico responsável: 

RG do médico responsável: 

CPF do médico responsável: 

Telefone para contato: 

E-mail: 

Data: 

                                                                                              ___________________________________ 
                                                                                                             Assinatura do responsável 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO 
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 DECLARAÇÃO 
 

 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 
 
 

(Nome da Empresa ou Pessoa Física)_______________________________, 
inscrito (a) no CNPJ/CPF nº_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

 
 

      - não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 

      - em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de que não possui em seu quadro 
funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos; 

 
 

       - não possui em seu quadro de pessoal servidor público municipal, seus fundos, fundações e autarquias. 
 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 
 
 
 
________________, em ______ de __________________ de 2020. 

 
 
 
 
 
 

ASSINAR E CARIMBAR 
 

ANEXO IV 
 MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº ____/2020 

Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram de um lado o FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMUARAMA, inscrito no CNPJ sob n° 08.931.506/0001-26, com sede à Rua 
Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, 4253, CEP: 87.501-270, nesta cidade de Umuarama, Estado do Paraná, 
neste ato representado pela Secretária de Saúde a Sra. CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA, 
brasileira, casada, enfermeira, inscrito no CPF sob nº 775.144.169-00, portador da Cédula de Identidade 
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RG nº 4.621.245-2 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade de Umuarama, Estado do Paraná, 
doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado, a empresa_____________________, pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº____________, com sede à 
__________________________, na Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo sócio administrador o Sr.(Sra) __________, brasileiro, 
casado(a), médico(a), inscrito(a) no Conselho Regional de Medicina (CRM) do Estado do Paraná sob o 
nº_________, portador da cédula de Identidade nº___________ SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 
__________, residente e domiciliado na Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, resolvem firmar o 
presente contrato resolvem firmar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO: o presente contrato é decorrente no Processo de 
Inexigibilidade nº ________/2020, ratificado em ____ de_____ de 2020, publicado no jornal Umuarama 
ilustrado no dia ___ de ____ de 2020, edição nº _______, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
para a prestação de serviços de médicos na área de clínico geral aos usuários do Sistema Único de 
Saúde – SUS, do Município de Umuarama, conforme Edital de Chamamento Público nº 002/2020 – 
Credenciamento de médicos que atuem na área clínica, sendo que os atendimentos serão realizados 
em local determinado pela Secretaria Municipal de Saúde, e todo material, insumos e recursos humanos 
necessários a sua realização serão de responsabilidade da contratante. 
 

Descrição Quantidade Valor mensal 
(R$) 

Valor total anual 
(R$) 

Medico clínico geral para atender ____ horas semanais    

Valor total:   R$ 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR: O valor do presente contrato será de R$ _______ (______) mensais, 
perfazendo o valor total anual do presente contrato em R$_______ (______________), de acordo com os 
valores constantes na Tabela do Chamamento _____/2020 – Credenciamento de Serviços de Saúde. 
 
Parágrafo Primeiro: Dos valores a que se refere esta cláusula, será abatido o montante devido a título de 
ISSQN, nos termos da Legislação Municipal em vigor; 
 
Parágrafo Segundo: Caso o objeto deste contrato se enquadre na Legislação em vigor, o Município fará a 
retenção de 11% (onze por cento) de INSS sobre a mão de obra utilizada, nos termos da IN-SRP 03/2005, 
devendo, para apuração da base de cálculo, deduzir os valores relativos à utilização de equipamentos e 
materiais previstos neste contrato. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
Na execução do presente contrato, os partícipes deverão observar as seguintes condições gerais: 
Na execução do presente contrato, os partícipes deverão observar as seguintes condições gerais: 
I - o acesso aos serviços do SUS faz-se exclusivamente pelas unidades básicas de saúde; 
II - encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas para a referência e 
contra-referência; 
III - gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados, não podendo haver cobrança, aos 
usuários ou seus acompanhantes, de qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços 
prestados nos termos deste contrato; 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA 
Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar,4253 - CEP 87501-270 - fone:(44) 3639-1900 

 Home-page: www.umuarama.pr.gov.br - email: licita@umuarama.pr.gov.br 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 
9 

 

IV - a prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de Medicamentos, conformando-se 
às listagens Municipal, Estadual e Federal; 
V – a prescrição de exames e procedimentos deve conformar-se àqueles preconizados na Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS; 
VI - atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS; 
VII - observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS; 
VIII - sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar, exercidos pelo 
CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, fica desde já reconhecida a prerrogativa de 
controle e a autoridade normativa genérica da direção nacional e municipal do SUS, decorrente da Lei 
Orgânica da Saúde 8.080/90. 
IX - Os serviços serão prestados diretamente por profissionais da CONTRATADA, ou seja, por membro do 
seu corpo técnico e de profissionais, por profissional que tenha vínculo empregatício com a 
CONTRATADA ou por profissional autônomo, empresa, grupo, sociedade ou conglomerado de 
profissionais que exerçam atividades na área de saúde e que prestem serviços à CONTRATADA. 
X – O (a) médico (a) contratado (a) deverá atender nos locais indicados pela Secretaria de Saúde, não 
sendo autorizado a troca de horários ou profissionais para a prestação desses serviços, sem autorização 
prévia. 
XI - Caso por algum motivo o profissional médico não tiver condições de atender no seu horário ou local, 
este deve comunicar a Secretaria de Saúde, e providenciar um profissional para substituí-lo, 
temporariamente, visando manter o atendimento já programado aos usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA INDICAÇÃO DO GESTOR/FISCAL: De acordo com os requisitos exigidos no 
artigo 2º, da Instrução Normativa nº 03/2009 de 22 de junho de 2009 da Divisão de Controle Interno da 
Prefeitura Municipal de Umuarama-Pr, indica-se como GESTOR (A) DE CONTRATO do presente contrato 
o Sr. ________________, inscrito no CPF sob nº ______________, Assessor Especial II-CC-04, e como 
FISCAL DE CONTRATO: o Sr ____________, inscrito no CPF sob nº ________________, Coordenador 
da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama - Pr. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO: 
1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao da prestação 
dos serviços, e após a emissão da competente Nota Fiscal (fatura), que obrigatoriamente deverá vir 
acompanhada pelos relatórios de faturamento do Sistema Informatizado da CONTRATANTE 
contendo o nome do paciente, procedimento e data da realização dos exames/e/ou consultas, 
sendo que a empresa CONTRATADA deverá autenticar o código de barras das requisições de 
autorização emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde para comprovação dos pacientes 
atendidos. 
 
2 - As Notas Fiscais (faturas) que apresentarem incorreções ou as que não vierem acompanhadas da 
documentação exigida no item 01 desta cláusula serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento 
ocorrerá após a reapresentação da mesma. 
 
3 - O pagamento será feito mediante depósito (crédito) em conta corrente em nome da 
CONTRATADA. 
 
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA deverá manter-se regularizada perante o Sistema de Seguridade 
Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), para que o CONTRATANTE possa 
efetuar os devidos pagamentos. 
 
Parágrafo Segundo: O pagamento a que se refere esta cláusula fica condicionado à apresentação da 
CND (INSS) e CRF (FGTS) por parte da CONTRATADA. 
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Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA deve manter durante toda a execução do contrato todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação/contratação de acordo com o Artigo 55, inciso 
XIII da Lei 8.666/93. 
 
CLAUSULA SETIMA – DA EXECUÇÃO: 
I - O objeto do presente contrato será realizado conforme encaminhamento a ser efetuado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, a carga horária estabelecidos na Cláusula Segunda do presente contrato. 
II - Os serviços ora contratados serão prestados diretamente pela CONTRATADA. 
III - A execução do objeto dar-se-á segundo princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, 
regulamentados pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
 
Parágrafo Primeiro: Sem prejuízo do acompanhamento, da regulação, da fiscalização e da normatividade 
suplementar, exercidos pelo CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, fica desde já 
reconhecida a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção municipal da 
Secretaria Municipal de Saúde, decorrente da Lei Orgânica da Saúde. 
 
Parágrafo Segundo: É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal 
para execução do objeto deste contrato, devendo a mesma também arcar com todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações 
em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA se eximirá da responsabilidade de prestar os serviços constantes 
no presente Contrato, na hipótese de ocorrer atraso superior a noventa (90) dias no pagamento devido 
pelo CONTRATANTE, ressalvadas às situações de calamidade pública ou grave ameaça da ordem interna 
ou as situações de urgência e/ou emergência. 
 
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA fica obrigada a fornecer ao paciente, demonstrativo dos valores 
pagos pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo seu atendimento, quando solicitado. 
 
CLÁUSULA OITAVA – OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
A CONTRATADA ainda se obriga a: 
I - Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes; 
II - Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação; 
III - Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre 
a qualidade na prestação de serviços; 
IV - Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da 
decisão de não realização de qualquer ato profissional decorrente deste contrato; 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA: A CONTRATADA é 
responsável pela indenização de dano causado ao paciente e a terceiros a eles vinculados, decorrentes 
de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência, praticadas pelo profissional e 
seus empregados, ficando assegurado ao CONTRATANTE o direito de regresso. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos 
competentes da Secretaria Municipal de Saúde não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, nos termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência com início em ___ de _____ 
de 2020 e com término previsto para ____ de _____ de 2020, podendo, contudo ser prorrogável por 
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iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto na Lei nº 8.666/93, se for de interesse do 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Para cobertura das despesas 
do presente contrato, os recursos correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
Dotação Orçamentária  – Recursos Próprios / Recurso Estadual / Recurso Federal 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: Os valores pactuados neste Contrato serão pagos da seguinte forma: 
I - A CONTRATADA apresentará mensalmente ao CONTRATANTE, até o quinto (5º) dia útil do mês 
subsequente à prestação dos serviços. 
II - O CONTRATANTE, após revisão dos documentos, os encaminhará à Secretaria Municipal de Fazenda, 
para que esta efetue o pagamento do valor finalmente apurado, até 30 dias útil do mês subsequente à 
prestação de serviços; 
III - Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos de pagamento será 
entregue à CONTRATADA recibo, assinado ou rubricado pelo servidor do CONTRATANTE, com aposição 
do respectivo, carimbo funcional. 
IV - As contas rejeitadas pelo serviço de processamento de dados serão devolvidas à CONTRATADA para 
as correções cabíveis, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser representadas até o quinto (5º) dia útil do 
mês subsequente àquele em que ocorreu a devolução. O documento reapresentado será acompanhado 
do correspondente documento original devidamente inutilizado por meio de carimbo. 
V - Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas, por culpa do CONTRATANTE, este 
garantirá a CONTRATADA, o pagamento no prazo avençado neste contrato, pelos valores do mês 
imediatamente anterior, acertando-se as diferenças que houver, no pagamento seguinte, mas ficando a 
Secretaria Municipal de Saúde exonerada do pagamento de multas e sanções financeiras obrigando-se, 
entretanto, a corrigir monetariamente os critérios da CONTRATADA. 
VI - As contas rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelos órgãos de controle, avaliação e 
auditoria da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: A CONTRATADA quando da 
emissão das notas fiscais/faturas, deverá fazer constar na mesma o nº do Processo Inexigibilidade nº 
____/2020 – Saúde e Contrato nº___/2020 – Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO: 
A execução do presente contrato será avaliada pelos setores competentes da Secretaria Municipal de 
Saúde, mediante procedimentos de supervisão, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e 
condições estabelecidas neste contrato, a verificação do movimento dos atendimentos e de quaisquer 
outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. 
 
Parágrafo Primeiro: A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços contratados, não 
eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades perante o próprio CONTRATANTE, ou para com os 
pacientes ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato. 
 
Parágrafo segundo: A CONTRATADA facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços, e prestará todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados. 
 
Parágrafo terceiro: Em qualquer hipótese estará assegurado à CONTRATADA o direito à ampla defesa e 
ao contraditório, nos moldes da legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES: Fica a CONTRATADA, sujeita a multa de 20% 
(vinte por cento) do valor total do contrato, por infração de qualquer cláusula ou condição deste Contrato, 
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sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação referente às licitações e contratos 
administrativos, assegurado o direito à ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pelo 
CONTRATANTE à CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos documentos e 
registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e 
entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo, conforme Portaria 
Interministerial nº 507 de 24 de novembro de 2011, bem como alterações posteriores e/ou legislação 
correlata. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO – A cessão total ou parcial a 
terceiros dos direitos decorrentes deste contrato, dependerá da prévia anuência da CONTRATANTE, sob 
pena de rescisão de pleno direito, sujeitando o inadimplemento às condições previstas neste contrato. 
 
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA – DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS: Correrão à conta da 
CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária, 
incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Por determinação da CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em 
até 25% do preço inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
O Banco Mundial exige que o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, 
Mutuários de Empréstimo (incluindo beneficiários do empréstimo do Banco), licitantes, fornecedores, 
empreiteiros e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores 
de serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados 
padrões de ética durante a aquisição e execução dos contratos financiados pelo Banco 1 . Em 
consequência desta política, o Banco: 

 
a) define, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir: 

I. “prática corrupta”2: significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros; 
II. “prática fraudulenta”3: significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de for-
ma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de ob-
ter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento 
de uma obrigação; 

                                                 
1  Nesse contexto, será imprópria qualquer atitude tomada no intuito de influenciar o processo de aquisição ou 
a execução do contrato para obter vantagens indevidas. 
2  Para os fins deste parágrafo, “terceiros” refere-se a um funcionário público que atue no processo de 
aquisição ou na execução do contrato. Nesse contexto, “funcionário público” inclui a equipe do Banco Mundial e os 
funcionários de outras organizações que examinam ou tomam decisões sobre aquisição. 
3  Para os fins deste parágrafo, “parte” refere-se a um funcionário público; os termos “benefício” e “obrigação” 
são relativos ao processo de aquisição ou à execução do contrato; e o “ato ou omissão” tem como objetivo influenciar 
o processo de aquisição ou a execução do contrato. 
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III. “prática colusiva”4: significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar 
um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte; 
IV. “prática coercitiva”5: significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar 
dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influen-
ciar indevidamente as ações de uma parte; 
V. “prática obstrutiva”: significa: 
VI. (aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou 
fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma 
investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva, 
e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu 
conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou 
VII. (bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do 
Banco de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (e) abaixo: 
 

b) Rejeitará uma proposta de outorga que determinar que o licitante recomendado para a outorga do 
contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros, presta-
dores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em práti-
cas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em 
questão; 

 
c) Declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo alocada a um 

contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiá-
rio de qualquer parte dos recursos empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, 
colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisição ou de implementação do 
contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfa-
tórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em 
informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou conhecimento dessas práticas; 

 
d) Sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os procedimen-

tos de sanção cabíveis do Banco6, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser designado7 su-
bempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja 
recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco; 

 

                                                 
4  Para os fins deste parágrafo, o termo “partes” refere-se aos participantes do processo de aquisição (inclusive 
funcionários públicos) que tentam por si mesmos ou por intermédio de outra pessoa ou entidade que não participe do 
processo de aquisição ou seleção simular a concorrência ou estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos 
ou ter acesso às propostas de preço ou demais condições de outros participantes. 
5  Para fins deste parágrafo, “parte” refere-se a um participante do processo de aquisição ou da execução do 
contrato. 
6  Uma empresa ou uma pessoa física pode ser declarada inelegível para a outorga de um contrato financiado 
pelo Banco: (i) após a conclusão do processo de sanção conforme os procedimentos do Banco, incluindo, inter alia, 
impedimento “cruzado”, conforme acordado com outras Instituições Financeiras Internacionais, como Bancos 
Multilaterais de Desenvolvimento e através da aplicação de procedimentos de sanção por fraude e corrupção em 
licitações corporativas do Grupo Banco Mundial, e (ii) em decorrência de suspensão temporária ou suspensão 
temporária preventiva em relação a um processo de sanção em trâmite. 
7  Um subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor ou prestador de serviço nomeado (nomes diferentes 
podem ser usados dependendo do edital de licitação específico) é aquele que: (i) foi indicado pelo licitante em sua 
pré-qualificação ou proposta porque traz experiência e conhecimento específicos ou cruciais que permitem ao licitante 
cumprir as exigências de qualificação para a licitação em tela; ou (ii) foi indicado pelo Mutuário. 
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e) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, pessoal, 
consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Banco inspecione to-
das as contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das propostas e 
à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pelo Banco. 

 
Parágrafo Único: O disposto acima se aplicará a todos os processos que envolvam recursos de nível 
federal, estadual e municipal, ou de quaisquer outras entidades, fazendo-se inclusive valer quando da 
hipótese de financiamento, parcial ou integral, mediante adiantamento ou reembolso.  Ainda permitirá que 
o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas, possam inspecionar o local de 
execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do 
contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO: Constituem motivos para rescisão do presente 
Contrato, o não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos 
na legislação referente às licitações e contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na 
Cláusula Décima Quinta. 
 
Parágrafo Único: Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento puder 
causar prejuízo à população, será observado o prazo de (60) sessenta dias para a ocorrência de tal 
rescisão. Se durante este período, a CONTRATADA cometer qualquer infração, seja ela causada por 
culpa ou dolo, que trague prejuízo à prestação dos serviços contratados, a multa cabível poderá ser 
duplicada. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – ANTICORRUPÇÃO: As partes declaram conhecer as normas de 
prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa 
(Lei nº 8.429/1992), a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução 
deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, 
ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por 
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios 
indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem 
como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta 
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores 
e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA -  DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO/PROPOSTA: O 
presente contrato é oriundo do Processo inexigibilidade nº _______ – Saúde, bem como vincula-se à 
proposta da empresa vencedora, ora CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 
quaisquer atos previstos na Lei 8.666/93, e posteriores alterações, bem como na legislação correlata em 
vigor. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES: Qualquer alteração do presente contrato será 
objeto de Termo Aditivo, em atendimento à legislação referente às licitações e contratos administrativos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos serão dirimidos de comum 
acordo entre as partes, com base na legislação em vigor, sobretudo na Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA 
Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar,4253 - CEP 87501-270 - fone:(44) 3639-1900 

 Home-page: www.umuarama.pr.gov.br - email: licita@umuarama.pr.gov.br 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 
15 

 

CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Umuarama-PR, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do 
presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho Municipal de Saúde. 
 

Justas e contratadas, as partes firmam este instrumento com as testemunhas presentes ao ato, a 
fim de que produza seus efeitos legais. 
 

Umuarama, ____ dia do mês de _____de 2020. 
 
 

CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA 
 Secretária Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 
 

________________________ 
Empresa Prestadora dos Serviços 

CONTRATADA 
GESTORES: 
 
______________________________ 
 
TESTEMUNHAS: 
______________________________ 
______________________________ 
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PORTARIA Nº 1.181/2020
Demitir MARCOS PAULO DA SILVA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso 
de suas atribuições legais,
     R E S O L V E:
Art. 1º. Demitir MARCOS PAULO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 8.285.030-9 SESP/PR, inscrito no CPF nº 036.878.869-56, admitido 
em 20 de março de 2001, ocupante do emprego público de Agente De 
Controle e Combate a Endemias, Regime CLT - Edital Nº 011/2000, lotado 
Fundo Municipal De Saúde, a contar de 16 de Abril de 2020.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.182/2020
Demitir MARLI RAQUEL PEREIRA, 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 MARLI RAQUEL PEREIRA, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº 4.214.065-1 SESP/PR, inscrita no CPF nº 584.568.999-68, admitida 
em 16 de abril 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 17 de Abril de 2020, 
revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 05/2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.183/2020
Demitir RICARDO LOPES DE LIRO, 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 RICARDO LOPES DE LIRO, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 8.008.625-3 SESP/PR, inscrito no CPF nº 030.055.099-58, admitido 
em 19 de Abril de 2018, ocupante do emprego público de Auxiliar De Serviços 
Gerais-40hs, Regime CLT - Processo Seletivo Simplificado - Edital Nº 
011/2017, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 20 de abril 
de 2020, revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 04/2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.184/2020
Demitir CELINA PINHEIRO DE MELO RODRIGUES, 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 CELINA PINHEIRO DE MELO RODRIGUES, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº 56838880 SESP/PR, inscrita no CPF nº 
809.200.129-49, admitida em 19 de Abril de 2018, ocupante do emprego 
público de Auxiliar De Serviços Gerais-40hs, Regime CLT - Processo 
Seletivo Simplificado - Edital Nº 011/2017, lotada na Secretaria Municipal De 
Educação, a contar de 20 de Abril de 2020, revogando o Extrato de Contrato 
de Trabalho nº 03/2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.185/2020
Demitir MAICON ANDRE JARDIM VIEIRA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso 
de suas atribuições legais,
     R E S O L V E:
Art. 1º. Demitir MAICON ANDRE JARDIM VIEIRA, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 13.784.691-8 SESP/PR, inscrito no CPF nº 111.470.129-70, 
admitido em 09 de Abril de 2020, ocupante do emprego público de Educador 
Social, Regime CLT - Processo Seletivo Simplificado - Edital Nº 010/2019, 
lotado Secretaria Municipal De Defesa Social, a contar de 25 de Abril de 2020, 
revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 26/2020.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.186/2020
Exonera a pedido ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso 
de suas atribuições legais,

prefeitura MuNiCipaL De uMuaraMa
Estado do Paraná
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de contrato nº. 074/2020
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: CIRÚRGICA PARANÁ – DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E 
EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação da empresa para 
fornecimento de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Umuarama.
Valor: R$ 288.180,00 (duzentos e oitenta e oito mil cento e oitenta reais)
Vigência: 13/04/2020 a 13/10/2020. 
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Processo 
Administrativo de Dispensa n° 012/2020 - Saúde, ratificado em 09 de abril de 2020, 
publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, de 10 de abril de 2020, edição nº. 11.827, 
que integram nos termos do art. 4 da Lei 13.979/2020 de 06 de fevereiro de 2020.

Contrato de contrato nº. 058/2020
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto:  Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos, 
para atender as necessidades da Central Farmacêutica, Pronto Atendimento, 
Unidades Básicas de Saúde e Acórdãos Judiciais no Município de Umuarama.
Valor: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Vigência: 12/03/2020 a 31/12/2020. 
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão 
Eletrônico n° 001/2020- SAÚDE, homologado pela Portaria n° 538/2020, em 10 de 
março de 2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 12 de março de 2020, 
edição nº. 11.802, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada 
pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.

Contrato de contrato nº. 075/2020
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação da empresa para 
fornecimento de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Umuarama.
Valor: R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais)
Vigência: 13/04/2020 a 13/10/2020. 
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Processo 
Administrativo de Dispensa n° 012/2020 - Saúde, ratificado em 09 de abril de 2020, 
publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, de 10 de abril de 2020, edição nº. 11.827, 
que integram nos termos do art. 4 da Lei 13.979/2020 de 06 de fevereiro de 2020.
Umuarama, 04 de maio de 2020.
Vicente Afonso Gasparini

prefeitura MuNiCipaL De uMuaraMa
Estado do Paraná
RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 006 ao Contrato N° 028/2019
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  T RONQUI DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 
19 de junho de 2020.
Cláusula Segunda:  As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data:31/03/2020.

Termo Aditivo 001 ao Contrato N° 096/2019
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: TRATARTEC COMÉRCIO DE HIGIENE E MATERIAIS HIDRÁULICOS 
E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME
Cláusula Primeira: Fica aditado, dentro do limite de 25%, o valor do presente contrato 
em até R$ 67.248,92, perfazendo o valor deste termo, passando e atualizando o 
valor total do contrato de R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais), 
para R$ 336.248,92 (trezentos e trinta e seis mil duzentos e quarenta e oito reais e 
noventa e dois centavos).
Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação 
orçamentária:
70.001.10.122.0028.2.060. - ED 3.3.90.32.00.00 - D: 50 - F: 494
Cláusula Quarta: Fica altera a cláusula quarta – da forma de pagamento, item 1 do 
presente contrato para: O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias, após 
entrega, com a apresentação da nota fiscal/fatura na Prefeitura Municipal, à vista do 
respectivo Termo de Recebimento do objeto ou Recibo. 
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data:27/03/2020.

Termo Aditivo 016 ao Convênio N° 004/2017
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO NOROESTE DO 
PARANÁ – NOROSPA
Cláusula Primeira: Fica aditado ao presente convênio, o valor de R$ 3.500.000,00 
(três milhões e quinhentos mil reais) parcela única, valores referente ao incremento 
Temporário do teto da Média e Alta Complexidade – MAC, Portaria n° 598 de 27 de 
março de 2020, perfazendo o valor deste aditivo, passando e atualizando o valor 
total do convênio de R$ 66.676.664,54 (sessenta e seis milhões seiscentos e setenta 
e seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), para 
R$ 70.176.664,54 (setenta milhões cento e setenta e seis mil seiscentos e sessenta 
e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).
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: 124 - F: 0001
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 125 - F: 303
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 126 - F: 494
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 127 - F: 70014
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 131 - F: 494
70.001.10.302.0025.2.195. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 132 - F: 70014
Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data:27/04/2020.
Umuarama, 04 de maio de 2020
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

prefeitura MuNiCipaL De uMuaraMa
Estado do Paraná

     R E S O L V E:
Art. 1º. Exonerar a pedido ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº 6.804.278-0 SSP-PR, inscrita no CPF nº 
001.401.969-86, nomeada em 01 de junho de 2011, ocupante do cargo em 
carreira de Aux. Serviços Gerais, pelo Regime Estatutário, lotada no Fundo 
Municipal de Saúde, a partir de 16 de Abril de 2020, ficando revogada a 
Portaria nº 3838/2015 de 03 de Novembro de 2015.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.187/2020
Exonera a pedido ALESI GUIMARAES SILVA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso 
de suas atribuições legais,
     R E S O L V E:
Art. 1º. Exonera a pedido ALESI GUIMARAES SILVA, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 9.999.975-6 SESP-PR, inscrito no CPF nº 075.226.109-66, 
nomeado em 07 de Março de 2019, ocupante do cargo em comissão Assessor 
Especial III - CC -05, lotado na Secretaria Municipal De Assistência Social, 
a partir de 20 de Abril de 2020, ficando revogada a Portaria nº 412 de 28 de 
Fevereiro de 2019.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.188/2020
Conceder Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor VALDEMIR CARLOS 
DE PÁDUA MELO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso 
de suas atribuições legais,
     R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder ao servidor VALDEMIR CARLOS DE PÁDUA MELO, 
portador da cédula de identidade RG nº 4.762.737-0-SSP/PR, inscrito no CPF 
n.º 676.601.269-20, nomeado em 01 de junho de 1988, para ocupar o cargo de 
carreira de Motorista, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal 
de Educação, 03 (três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade referente 
ao período aquisitivo de 2014/20194, de acordo com a Lei Complementar n.º 
169 de 19 de outubro de 2006, nos termos do Processo n.º 4223/2020 com 
fruição no período de 28 de abril de 2020  a 27 de julho de 2020.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.189/2020
Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da 
servidora GESIANE LIBERO DA SILVA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso 
de suas atribuições legais,
     R E S O L V E:
Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria especial de Professor ao acervo 
do Serviço Público, em favor da servidora GESIANE LIBERO DA SILVA, 
matrícula 861852, portadora do RG n.º 4.991.264-1-SSP/PR e inscrita no 
CPF n.º 020.133.279-51, nomeada em 03 de fevereiro de 2015, para ocupar o 
cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 11036/2019, com base 
no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 2494 
(dois mil quatrocentos e noventa e quatro) dias, ou seja, 06 (seis) anos, 
10(dez) meses e 04(quatro) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da 
Previdência Social - INSS.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.190/2020
Concede promoção por conhecimento a servidora SIMONE FERNANDES DE 
ALMEIDA COUTO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso 
de suas atribuições legais,
     R E S O L V E:
Art. 1º. Promover por conhecimento SIMONE FERNANDES DE ALMEIDA 
COUTO, matrícula 925501, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 
7.619.297-9-SSP-PR, inscrita no CPF nº 034.225.019-16, nomeada em 05 
de abril de 2010, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços 
Gerais, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 
passando do item “c”, Classe “C”, para o item “d”, Classe “D”, com base no 
art. 7º e seus parágrafos, e inciso I do art. 8º da Lei Complementar nº 188, de 
19 de novembro de 2007, nos termos do Processo n.º 4215/2020, a partir de 
27 de abril de 2020.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração


