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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

Edital n.º 22/2021 

 

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 no Edital nº 01/2020, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à 
matéria, resolve, TORNAR PÚBLICO: 

1º - A convocação dos candidatos relacionados, aprovados no Concurso Público nº 01/2020, conforme Edital nº 
01/2020 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 12/2020. 

2º - Os candidatos a seguir relacionados deverão comparecer na sede do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ – CIUENP – SAMU 192 – NOROESTE DO PARANÁ, 
localizada à Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4348 – CEP 87.501-270, em Umuarama, Estado do Paraná, de 
segunda a sexta-feira no horário das 08:00h às 11:30h e das 13:30h às 16:30h, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para 
o cargo, conforme item 3 do EDITAL nº 01/2020 e documentos indicados no anexo I deste edital e agendamento de 
exame admissional: 

CLASS. INSCR. NOME EMPREGO PÚBLICO BASE DE TRABALHO 

1º 131795 LETICIA RUMAO DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO UMUARAMA 

3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como 
desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 13.1 e 13.2 do Edital 
nº 01/2020. 

4º - O candidato aprovado neste Concurso Público e convocado terá 05 (cinco) dias úteis para se manifestar sobre a 
aceitação ou não do Emprego Público e sua apresentação deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, após o candidato ter se manifestado sobre a aceitação do Emprego Público.  

5º - Ao candidato aprovado e classificado neste Concurso Público, quando da sua convocação, será facultado o 
pedido de deslocamento mediante requerimento do candidato para o final da ordem de classificação, respeitando 
apenas mais 01 (uma) chamada, totalizando 02 (duas) chamadas.  

6º - Se o candidato for convocado pela segunda vez e não comparecer para assumir a sua vaga será 
automaticamente desclassificado do Concurso Público. 

7º - O não comparecimento do candidato e a não entrega do requerimento de deslocamento, implicará 
automaticamente a desclassificação do candidato desde a primeira chamada. 

8º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Umuarama/PR, 03 de maio de 2021. 

 
 
 
 

CELSO LUIZ POZZOBOM 
Presidente do CIUENP 

                  
 

 
ESTADO DO PARANÁ 
Processo Administrativo n. 25/2021 
Interessado: CIUENP – Consórcio Intermunicipal de Urgência e 
Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná. 
Objeto: aquisição de medicamentos e remédios para suprir as 
necessidades do CIUENP – SAMU 192 – Noroeste do Paraná para o mês 
de maio conforme solicitação da responsável farmacêutica  

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

contratação acima descrita, mediante dispensa de licitação. 
Umuarama/PR, 03 de Maio de 2021. 
CELSO LUIZ POZZOBOM 
PRESIDENTE DO CIUENP 

 
 

 

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná 
 

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
PORTARIA N.º 099/2021
SUMULA: Promove         Professora           por Progressão Funcional de uma Classe para outra no mesmo Nível.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, com base na Lei 
Complementar nº 027/2010 e Processo de Progressão Nº 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 
07/2021, 08/2021, 010/2021 e 011/2021.
RESOLVE:
ART. 1º. Fica Promovido a partir de 01/04/2021, por Progressão Funcional de uma Classe para outra no mesmo 
Nível, as Professoras abaixo relacionadas, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, nas classes e referência, 
como segue:
Nº NOME NÍVEL CLASSE CLASSE
01 CARMEN LUCIA DA SILVA OLIVEIRA “P5” 06 07
02 ADRIANE PAULA FARIA DE OLIVEIRA  “P5” 06 07
03 DIJANE LÍDIA DECOSIMO “P5” 06 07
04 ELIANE PAULINO “P5” 06 07
05 ELISANDRA KELLY DE OLIVEIRA “P5” 06 07
06 TEREZA APARECIDA PEDROTA DA SILVA “P5” 06 07
07 LUZINETE CASTRO PASSOS DIAS “P5” 06 07
08 IVONETE APª  SILVÉRIO DE OLIVEIRA “P5” 06 07
10 LUCÉGYA MONIK TRISTÃO BARBOSA “P5” 06 07
11 ROSANGELA CRISTINA JAKUBOWSKI “P5” 06 07
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 04 dias do mês de maio de 2021.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

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
PORTARIA N.º 100/2021
SUMULA: Promove Professora por Progressão Funcional de uma Classe para outra no mesmo Nível.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, com base na Lei 
Complementar nº 027/2010 e Processo de Progressão Nº 09/2021 e 12/2021.
RESOLVE:
ART. 1º. Fica Promovido a partir de 04/02/2021, por Progressão Funcional de uma Referencia para outra na mesma 
Classe, a Professora abaixo relacionadas, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, nas classes e referência, 
como segue:
Nº NOME NÍVEL CLASSE CLASSE
09 VANIA MARIA GARCIA ROSA “P5” 09 10
12 LEILA APª HERNACKI DE SOUZA “P5” 09 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 04 dias do mês de maio de 2021.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto PiQuiri
Estado do Paraná
ERRATA DE EDITAL
PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL N.º 28/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 61/2021
No EDITAL, publicado em 29/04/2021 tendo como objeto Contratação de empresa para fornecimento de óleo 
lubrificante, filtros, fluídos e graxa para atender a frota de veículos do município, conforme ANEXO I.
Onde se lê:
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de óleo lubrificante, filtros, fluídos e graxa para atender a frota de 
veículos do município, conforme ANEXO I.
1.4 PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega de Materiais, Equipamentos e serviços será, em 05 (cinco) dias a 
partir, da solicitação do município.
Leia –se:
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de óleo lubrificante, filtros e mão de obra para atender a frota de 
veículos do município, conforme ANEXO I.
1.4 PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: O prazo de entrega de produtos e serviços será, em 05 (cinco) dias a partir da 
solicitação do município no PÁTIO MUNICIPAL.
A presente Errata passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação da Pregão Presencial n.º 28/2021, ficando 
inalteradas e ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições e seus Anexos, expressas na presente alteração.
Alto Piquiri, 04 de maio de 2021.
LUIZ APARECIDO RABELO JUNIOR
PREGOEIRO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de alto PiQuiri
Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 1445/2021
Homologa Julgamento proferido no Processo Licitatório Pregão nº 23/2021, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Alto Piquiri - PR, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A:
  Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 141/2021 de 06 de abril 
de 2021, sobre o Processo de Licitação na Modalidade de Pregão nº 23/2021, que tem por objeto a (o) Aquisição de 
EPI´s com reserva de cota para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte para atender a todas as secretarias 
do município conforme ANEXO I do edital..
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada.
PROPONENTE: VALOR TOTAL
BM IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$ 56.962,50
cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELLI ME R$ 561.077,80
quinhentos e sessenta e um mil e setenta e sete reais e oitenta centavos
ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP R$ 442.900,00
quatrocentos e quarenta e dois mil e novecentos reais
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste 
Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, 04 de maio de 2021
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto PiQuiri
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 70/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
DO OBJETO: Aquisição de EPI´s com reserva de cota para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte para 
atender a todas as secretarias do município conforme ANEXO I do edital..
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 
05 de maio de 2022.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 442.900,00 (quatrocentos e quarenta 
e dois mil e novecentos reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Pregão 
nº 23/2021.
Alto Piquiri - PR, 05 de maio de 2021.
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Contratante
ANA LUIZA DE OLIVEIRA
Representante Legal da Empresa
 Contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 72/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELLI ME
DO OBJETO: Aquisição de EPI´s com reserva de cota para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte para 
atender a todas as secretarias do município conforme ANEXO I do edital..
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 
05 de maio de 2022.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 561.077,80 (quinhentos e sessenta e 
um mil e setenta e sete reais e oitenta centavos) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes 
no Edital do Pregão nº 23/2021.
Alto Piquiri - PR, 05 de maio de 2021.
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Contratante
ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA
Representante Legal da Empresa
 Contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 71/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: BM IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
DO OBJETO: Aquisição de EPI´s com reserva de cota para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte para 
atender a todas as secretarias do município conforme ANEXO I do edital..
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 
05 de maio de 2022.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 56.962,50 (cinquenta e seis mil, 
novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos 
constantes no Edital do Pregão nº 23/2021.
Alto Piquiri - PR, 05 de maio de 2021.
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Contratante
BARBARA MARIANO ORATHES
Representante Legal da Empresa
         Contratado

Prefeitura MuniciPal de altonia
Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 74/2021
MODALIDADE Dispensa por Limite Nº 020/2021.
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº  DE Data de Homologação
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL, 
inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua 
Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal 
o Exmo. Sr. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º 1.489.320 SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente 
na Avenida Gralha Azul, 487, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: V.L 
FURTUOZO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 23.142.903/0001-02, com sede a Avenida Brasil, 
3405, na cidade de Umuarama, estado do Paraná,  neste ato representada pelo Sheila Gomes Marconi Furtuozo, 
portador do CPF nº. 054.492.079-13, residente na Rua Jamil Helu, na cidade de Amambai, Estado do MS, resolve 
firmar o presente Contrato de Fornecimento para entrega do objeto da Licitação na Modalidade Dispensa por Limite 
nº. 020/2.021, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
OBJETO
O presente Contrato de Fornecimento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
PNEUS PARA O VEICULO VAN MERCEDES SPRINTER 415, PLACAS BDE7475, PATRIMONIO 8803, a seguir descritos:
Lote Item Quant. Descrição V. UNITÁRIO TOTAL
1 1 4 PNEUS NOVOS NAS MEDIDAS 225/75/R16, COM CERTIFICADO INMETRO, SEM CÂMARA - 
PIRELLI 1.070,00 4.280,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente contrato de fornecimento é de natureza civil, não cabendo outra forma de interpretação, firmado com o 
amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na licitação sob a modalidade  Dispensa por 
Limite nº 020/2.021, vencido pela contratada.
Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso em tela.
 DO VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa: V.L FURTUOZO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA e de R$ 4.280,00 (quatro 
mil duzentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência 120 (dias), com início em 29/04/2021  e término em 29/08/2021, podendo ser 
prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.
 DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de Altônia, após Homologação, e entrega 
total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas  que acompanham os produtos,  bem como 
deverá constar na Nota Fiscal, o tipo e o número da Licitação. Ex: “Dispensa por Limite Nº020/2.021”.Os pagamentos 
serão efetuados Em até 30 (trinta) dias após a entrega do Objeto, de acordo com o sub-item 16.1 do edital.
CONDIÇÕES PARA ENTREGA
Os produtos referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante solicitação do órgão responsável, 
em até 15 DIAS, no  Local de Entrega, no Município de Altônia – PR. A  DIVISÃO DE SAÚDE
Rejeitará no todo ou em parte os produtos que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no Edital
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto  da presente licitação serão recursos oriundos da 
Fonte: 26  SECRETARIA DE SAUDE 10 61234 Manutenção dos Serviços de Saúde 339030390100  PNEUS.
Altônia-PR., 29/04/2021

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 76/2021
MODALIDADE Dispensa por Limite Nº 021/2021.
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO TERMO DE  RATIFICAÇÃO
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: 
UMUARAMINHA ESPORTES LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 36.932.106/0001-70, neste ato representada pelo 
Edivanilson Lopes Romeiro, portador do RG nº 36199784, CPF nº. 598.663.309-15, residente na Rua Manoel Ramires, 
na cidade de Umuarama, Estado do PR, resolve firmar o presente Contrato de Fornecimento para entrega do objeto da 
Licitação na Modalidade Dispensa por Limite nº. 021/2.021, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
OBJETO
O presente Contrato de Fornecimento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
FARDAS PARA USO DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE ALTÔNIA, a seguir descritos:
Lote Item Quant. Descrição V. UNITÁRIO TOTAL
1  1 36 CAMISETA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, GOLA REDONDA 
COM ESTAMPA FRENTE E COSTA NA COR VERDE, MANGA CURTA
38,00 1.368,00
1 2 18 CALÇA COM BOLSOS NO TECIDORIP STOP 67% ALGODÃO E 33% 
VISCOSE, 26 GRAMAS 78,00 1.404,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente contrato de fornecimento é de natureza civil, não cabendo outra forma de interpretação, firmado com o 
amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na licitação sob a modalidade  Dispensa por 
Limite nº 021/2.021, vencido pela contratada.
DO VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa: UMUARAMINHA ESPORTES LTDA e de R$ 2.772,00 (dois mil setecentos 
e setenta e dois reais).
VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 120 (dias), com início em 30/04/2021  e término em 29/08/2021, podendo ser 
prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.
 DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de Altônia, após Homologação, e entrega 
total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas  que acompanham os produtos,  bem como 
deverá constar na Nota Fiscal,  o tipo e o número da Licitação. Ex: “Dispensa por Limite Nº021/2.021”.
Os pagamentos serão efetuados Em até 30 (trinta) dias após a  conclusão do Objeto, de acordo com o sub-item 16.1 do edital.
CONDIÇÕES PARA ENTREGA
Os produtos referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante solicitação do órgão responsável, 
em até 15 DIAS, no  Local de Entrega, no Município de Altônia – PR. A DIVISÃO DE SEGURANÇA PUBLICA
Rejeitará no todo ou em parte os produtos que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no Edital
 A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto  da presente licitação serão recursos oriundos da 
Fonte: 32  SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 68274  Manutenção Serviços Segurança Publica 
339030230000  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Altõnia 30 de abril de 2021

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 77/2021
MODALIDADE Pregão Eletrônico Nº 015/2021.
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº  DE Data de Homologação
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL, 
inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua 
Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o 
Exmo. Sr. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º 1.489.320 SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente na 
Avenida Gralha Azul, 487, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: DATTA 
DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AGRICOLAS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 76.065.317/0001-78, 
neste ato representada pelo Srº  JACY MIGUEL SCANAGATTA, portador  do RG nº 515.648-3, CPF nº. 003.322.919-
87, residente na AVENIDA CARLOS GOMES, na cidade de CASCAVEL, Estado do PR, resolve firmar o presente 
Contrato de Fornecimento para entrega do objeto da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº. 015/2.021, 
mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
OBJETO
O presente Contrato de Fornecimento tem por objeto a Contratação de empresa para Fornecimento de Tratores 
Agrícolas conforma Convênio 875.389/2018, firmado com o Min. do Desenvolvimento Regional, a seguir descritos:
Lote Item Quant. Descrição V. UNITÁRIO TOTAL
1 1 2 Trator Agrícola Plataformado, novo Zero Hora, Traçado, (4X4), plataformado potñcia 
mínima de 110cv, com no mímmimo 04 cilindros, turbo, motor movido a diesel comum, cãmbio sincronizado de no 
míniumo 16 Velocidades, sendo no mínimo 12 a frente e mínimo de 04 á ré, com sistema de alavancas laterais, 
Equipado com pneus novos, tomada de Força independente, Rodado dianteiro na medida minima de 12.4X24 R 1 e 
rodado traseiro mínimo 18.4X30R1.
220,00440,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente contrato de fornecimento é de natureza civil, não cabendo outra forma de interpretação, firmado com 
o amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na licitação sob a modalidade  Pregão 
Eletrônico nº 015/2.021, vencido pela contratada.
Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso em tela.
DO VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa:  DATTA DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AGRICOLAS LTDA 
e de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).
 VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência 120 (dias) , com início em 30/04/2021  e término em 27/08/2021, podendo ser 
prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.
 DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de Altônia, após Homologação, e entrega 
total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas  que acompanham os produtos,  bem como 
deverá constar na Nota Fiscal,  o tipo e o número da Licitação. Ex: “Pregão Eletrônico Nº015/2.021”.
Os pagamentos serão efetuados Em até 30 (trinta) dias após a  conclusão do Objeto, de acordo com o sub-item 16.1 do edital.
 CONDIÇÕES PARA ENTREGA
Os produtos referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante solicitação do órgão responsável, 
em até 30 dias, no  Local de Entrega, no Município de Altônia – PR. A  GABINETE DO SECRETARIORejeitará no todo 
ou em parte os produtos que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no EditalCorrerá por conta 
da contratada as despesas e custos como embalagem, seguros, tributos de qualquer natureza e todas as demais 
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto.
Havendo rejeição na entrega dos Produtos, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-los no prazo estabelecido 
pelo Departamento de Compras,  observando as condições estabelecidas para a apresentação.
A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto  da presente licitação serão recursos oriundos 
da Fonte: 39  SECRETARIA DE MEIO AMB AGRIC E TURISMO 20 1116 Maquinas e Implementos Agricolas 
449052400000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO.
Altônia-PR., 30/04/2021

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 78/2.021
MODALIDADE Dispensa por Limite Nº 022/2021.
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº  DE Data de Homologação
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no 
CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 
– Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. Sr. CLAUDENIR 
GERVASONE, portador do RG n.º 1.489.320 SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente na Avenida Gralha Azul, 487, 
na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: BRAVONUTRI COMERCIO DE 
PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI -EPP, inscrito no CNPJ sob nº. 26.231.202/0001-38, neste ato representada pelo Srº  
LUCAS GARCIA BRAVO, portador do RG nº 1458890252, CPF nº. 081.572.779-81, residente na Rua Lopes Trovão, na 
cidade de Maringá, Estado do PR, resolve firmar o presente Contrato de Fornecimento para entrega do objeto da Licitação na 
Modalidade Dispensa por Limite nº. 022/2.021, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
 OBJETO
O presente Contrato de Fornecimento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE ROGER ALVES GOES, 
CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 0000487-91.2021.8.16.0040 DO MINISTÉRIO PUBLICO DA 
COMARCA DE ALTÔNIA, a seguir descritos:
Lote Item Quant. Descrição V. UNITÁRIO TOTAL
1 1 180 NOVASOURCE PROLINE 200 ML 16,90 3.042,00
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente contrato de fornecimento é de natureza civil, não cabendo outra forma de interpretação, firmado com o 
amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na licitação sob a modalidade  Dispensa por 
Limite nº 022/2.021, vencido pela contratada.
Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso em tela.
 DO VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa: BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI -EPP 
e de R$ 3.042,00 (três mil e quarenta e dois reais).
CLÁUSULA QUARTA : VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência 120 ( dias), com início em 03/05/2021  e término em 30/08/2021, podendo ser 
prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.
 DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de Altônia, após Homologação, e entrega 
total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas  que acompanham os produtos,  bem como 
deverá constar na Nota Fiscal,  o tipo e o número da Licitação. Ex: “Dispensa por Limite Nº022/2.021”.Os pagamentos 
serão efetuados Em até 30 (trinta) dias após a  entrega  do Objeto, de acordo com o sub-item 16.1 do edital.
CONDIÇÕES PARA ENTREGA
Os produtos referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante solicitação do órgão responsável, 
em até 15 DIAS, no  Local de Entrega, no Município de Altônia – PR. A  DIVISÃO DE SAÚDE.
Rejeitará no todo ou em parte os produtos que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no 
EditalCorrerá por conta da contratada as despesas e custos como embalagem, seguros, tributos de qualquer natureza 
e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto.
 A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto  da presente licitação serão recursos oriundos da 
Fonte: 26 SECRETARIA DE SAÚDE 1061234 Manutenção dos Serviços de Saúde 339032030000   
MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Altônia-PR., 30/04/2021

Prefeitura MuniciPal de altonia
Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 80/2021
MODALIDADE Dispensa por Limite Nº 025/2021.
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL, 
inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua 
Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o 
Exmo. Sr. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º 1.489.320 SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente na 
Avenida Gralha Azul, 487, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: M A 
GIL & CIA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 31.735.565/0001-40, neste ato representada pela srª FABIANE ANTIQUERA 
FERREIRA, portador  do RG nº 101288978, CPF nº. 067.630.839-20, residente na AV. 7 DE SETEMBRO , na cidade 
de ALTÔNIA, Estado do PR, resolve firmar o presente Contrato de Fornecimento para entrega do objeto da Licitação 
na Modalidade Dispensa por Limite nº. 025/2.021, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
OBJETO
O presente Contrato de Fornecimento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO, 
CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 0000279-10.2021.8.16.0040, a seguir descritos:
Lote Item Quant. Descrição V. UNITÁRIO TOTAL
1
1 15
GLARGINA SOLASTAR (LANTUS)
88,36
1.325,40
1 2 3 VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG 145,74 
437,22
1 3 6 APIDRA 30,95 185,70
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente contrato de fornecimento é de natureza civil, não cabendo outra forma de interpretação, firmado com o 
amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na licitação sob a modalidade  Dispensa por 
Limite nº 025/2.021, vencido pela contratada.
Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso em tela.
 DO VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa:  M A GIL & CIA LTDA e de R$ 1.948,32 (mil novecentos e quarenta e oito 
reais e trinta e dois centavos).
VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência 120 (dias) com início em 04/05/2021  e término em 31/08/2021, podendo ser 
prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.
 DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de Altônia, após Homologação, e entrega 
total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas  que acompanham os produtos,  bem como 
deverá constar na Nota Fiscal,  o tipo e o número da Licitação. Ex: “Dispensa por Limite Nº025/2.021”.Os pagamentos 
serão efetuados Em até 30 (trinta) dias após a  entrega dos medicamentos, de acordo com o sub-item 16.1 do edital.
CONDIÇÕES PARA ENTREGA
Os produtos referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante solicitação do órgão responsável, 
em até 15 DIAS, no  Local de Entrega, no Município de Altônia – PR. A DIVISÃO DE SAÚDE.
 A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto  da presente licitação serão recursos oriundos da 
Fonte: 26  SECRETARIA DE SAÚDE 1061234  Manutenção dos Serviços de Saúde  339032030000 MATERIAIS DE 
SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Altônia-PR., 04/05/2021

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 81/2021
MODALIDADE Dispensa por Limite Nº 026/2021.
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº  DE Data de Homologação
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL, 
inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua 
Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal 
o Exmo. Sr. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º 1.489.320 SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente 
na Avenida Gralha Azul, 487, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: 
LUCENA & CARVALHO LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 06.147.427/0001-01, neste ato representada pelo Srº . 
Maycon Ricardo de Lucena Carvalho, portador do RG nº 8.753.829-0 e do CPF nº. 060.287.879-901, residente  na 
cidade de ALTÔNIA, Estado do PR  , resolve firmar o presente Contrato de Fornecimento para entrega do objeto da 
Licitação na Modalidade Dispensa por Limite nº. 026/2.021, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
OBJETO
O presente Contrato de Fornecimento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
PORTAS EM CHAPAS DE FERRO PARA SEREM INSTALADA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
(CMEI) CLEODENICE MERCHE BONFIM E TABELA DE BASQUETE PARA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA 
MUNICIPAL RUBENS TESSARO, a seguir descritos:
Lote Item Quant. Descrição V. UNITÁRIO TOTAL
1
1 28
PORTA DE ABRIR - CHAPA LISA Nº 18, COM FECHADURA E BATENTE
702,00
19.656,00
2 1 2 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM FORMATO DE “L”, COM 
SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE, PRODUZIDA EM CANTONEIRA 1/4’ X 1/8’ 3.250,00 
6.500,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente contrato de fornecimento é de natureza civil, não cabendo outra forma de interpretação, firmado com o 
amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na licitação sob a modalidade  Dispensa por 
Limite nº 026/2.021, vencido pela contratada.
Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso em tela.
DO VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa: LUCENA & CARVALHO LTDA e de R$ 26.156,00 (vinte e seis mil cento e 
cinquenta e seis reais).
 VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência DE 120 (dias), com início em 04/05/2021  e término em 31/08/2021, podendo ser 
prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.
 DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de Altônia, após Homologação, e entrega 
total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas  que acompanham os produtos,  bem como 
deverá constar na Nota Fiscal,  o tipo e o número da Licitação. Ex: “Dispensa por Limite Nº026/2.021”.
Os pagamentos serão efetuados Em até 30 (trinta) dias após a entrega do Objeto, de acordo com o sub-item 16.1 
do edital.
 CONDIÇÕES PARA ENTREGA
Os produtos referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante solicitação do órgão responsável, 
em até 15 DIAS, no  Local de Entrega, no Município de Altônia – PR. A GABINETE DO SECRETARIO
Rejeitará no todo ou em parte os produtos que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no Edital
 A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto  da presente licitação serão recursos oriundos da 
Fonte:  21 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, COMUNI 125144 Construção, Ampliação, Adaptação, Reform  
339030240000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Altônia-PR., 04/05/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 075/2021
MODALIDADE INEXIGIBILIDADEE Nº 049/2021
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 010/2021 DE 29 de janeiro de 2021
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: 
LF DE OLIVEIRA SIMPLÍCIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 410672250001-42, neste ato 
representado pela Sr. Luiz Fernando de Oliveira Simplício, portador do RG nº 10.091.477-9 e do CPF nº.076489979-
16, residente na Rua Rui Barbosa 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. 049/2021, mediante cláusulas 
e condições a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
1.1 O CREDENCIADO prestará os seguintes serviços para a Saúde Pública do Município
de Altônia: CREDENCIAMENTO    DE    PESSOA    JURÍDICA    DA    ÁREA    DA    SAÚDE    PARA ATENDIMENTO    
GERAL, ATENDIMENTO    DE    URGÊNCIA   E    EMERGÊNCIA    E SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, 
PARA PREENCHIMENTO DOS REFERIDOS CARGOS, EXISTENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ALTÔNIA - PR, PARA O EXERCÍCIO DE 2021
(x). ATENDIMENTO    GERAL, ATENDIMENTO    DE    URGÊNCIA   E    EMERGÊNCIA    E SERVIÇOS MÉDICOS 
HOSPITALARES
ITEM QUANT UN SERVIÇO TOTAL
1. 10 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - plantões
100.000,00
DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. 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 2022, 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$ 100.000,00 (cem 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.
Altônia – Paraná em 29 de janeiro de 2021

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 79/2021
MODALIDADE Dispensa por Limite Nº 023/2021
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº  DE Data de Homologação
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL, 
inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua 
Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o 
Exmo. Sr. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º 1.489.320 SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente na 
Avenida Gralha Azul, 487, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: A D 
CASTRO LIMA JÚNIOR - ME, inscrito no CNPJ sob nº. 20.789.296/0001-89, neste ato representada pelo Sr ANTÔNIO 
DE CASTRO LIMA JÚNIOR, portador do RG nº 200399740, CPF nº. 408.414.309-00, 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 Dispensa por Limite nº. 023/2.021, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
OBJETO
O presente Contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA REGULARIZAÇÃO DOS LOTES DO 
PARQUE INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA, a seguir descritos:
Lote Item Quant. Descrição TOTAL
1 1 1
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO PARQUE INDUSTRIAL DE ALTÔNIA – PR., COM DEMARCAÇÃO DE 32 
LOTES E IMPLANTAÇÃO DE PIQUETES, ELABORAÇÃO DE MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM O 
DEVIDO RECOLHIMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) A SEREM EXECUTADOS 
NO LOTE Nº 914-A-1-C, COM ÁREA DE 16.506,25 M² E LOTE Nº 914-A-1ª COM ÁREA DE 15.948,00 M², TODOS 
NA GLEBA OURO VERDE, município E COMARCA DE ALTÔNIA – PR.
7.300,00
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS é de natureza civil, não cabendo outra forma de interpretação, 
firmado com o amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na licitação sob a modalidade  
Dispensa por Limite nº 023/2.021, vencido pela contratada.
Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso em tela.
O VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa: A D CASTRO LIMA JÚNIOR - ME e de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos 
reais).
 VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência 120 (dias), com início em 03/05/2021  e término em 30/08/2021, podendo ser 
prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.
 DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de Altônia, após Homologação, e entrega 
total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas  que acompanham os produtos,  bem como 
deverá constar na Nota Fiscal,  o tipo e o número da Licitação. Ex: “Dispensa por Limite Nº023/2.021”.
Os pagamentos serão efetuados Em até 30 (trinta) dias após a conclusão do serviço, de acordo com o sub-item 16.1 
do edital.
CONDIÇÕES PARA ENTREGA
Os produtos referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante solicitação do órgão responsável, 
em até 15 DIAS, no  Local de Entrega, no Município de Altônia – PR. A  DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO.
Rejeitará no todo ou em parte os produtos que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no Edital
 A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto  da presente licitação serão recursos oriundos da 
Fonte: 11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 22329 Apoio a Implantação de Industrias 339039050000  SERVIÇOS 
TÉCNICOS PROFISSIONAIS.
Altônia-PR., 03/05/2021

MunicíPio de BraSilândia do Sul-Pr
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 – PL 014/2021
A Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Município de Brasilândia do Sul, por meio de seu Presidente, designado 
pela Portaria n.º 014/2021, de 13 de janeiro de 2021, torna público aos interessados, que após decurso do prazo para 
interposição de recursos na Tomada de Preços nº 001/2021 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELHA ALUZINCO METÁLICA POR TELHA SANDUÍCHE METÁLICA DA UNIDADE DE 
VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS (UVR) DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, a abertura dos envelopes 
nº 2 – proposta de preços das empresas julgadas habilitadas: (C J NOBRE CONSTRUTORA DE OBRAS – EPP; 
- J. TURCATTO EIRELI; – EPP; ROPAM CONSTRUÇOES EIRELI – EPP E VILLARES CONSTRUTORA E 
METARLUGICA EIRELI – EPP), se dará no dia 06 de maio de 2021 às 13h30m, na Sala de Licitações localizada à Av. 
Adão Arcângelo Dal Bem, 882, Centro, no Município de Brasilândia do Sul-PR.
Brasilândia do Sul-PR, 03 de maio de 2021.
LUCIANO GIMENES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ERRATA DE EDITAL

Prefeitura MuniciPal de BraSilândia do Sul - Pr
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR 
PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
RECURSOS: Tesouro Municipal.
ABERTURA: Às 09h00min (nove horas) do dia 13/05/2021.
PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS: R$425.961,63 (Quatrocentos e vinte e cinco mil novecentos sessenta e um reais 
e sessenta e três centavos).
Brasilândia do Sul - PR, 04 de maio de 2021.
LUANA BEATRIZ BERNARDO
Pregoeira
*Data de abertura erroneamente publicada.
*Onde lia – se ABERTURA: Às 09h00min (nove horas) do dia 10/05/2021, lê-se ABERTURA: Às 09h00min (nove 
horas) do dia 13/05/2021.
Tendo em vista que o erro foi apenas no extrato de publicação e o que o teor do edital está com a data correta, não é 
necessária prorrogação de data de abertura.

Prefeitura MuniciPal de cafezal do Sul
Estado do Paraná
DECRETO Nº 078/2021, DE 04 DE MAIO DE 2021
SÚMULA: DISPÕE SOBRE A RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021 – 
MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, constituída 
pelo Decreto nº 005/2021, de 26 de janeiro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º - A ratificação do ato da Presidente da Comissão, que declarou a inexigibilidade da licitação, nestes termos:
-Processo de Licitação nº 34/2021
-Modalidade: Inexigibilidade nº 05/2021
-Objeto: Contratação de procedimentos odontológicos pelo credenciamento de Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas 
da Área de Saúde, pelos preços predefinidos no Processo de Credenciamento nº 03/2019, de conformidade com o 
disposto na Lei Municipal nº 747/2013, de 05.09.2013, alterada pela Lei nº 773/2014, de 26.03.2014.
Art. 2º - Fica adjudicado o objeto a empresa: ALMEIDA & LAVERDE LTDA, perfazendo um total de R$ 41.000,00 
(quarenta e um mil reais), a saber:
ITEM QUANT. DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS VLR UNIT. V L S 
TOTAL
178 2000 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA
R$   10,00   R$  20.000,00
179 100 OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE BIRRADICULAR
R$   70,00   R$    7.000,00
180 100 OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE COM TRES OU MAIS RAÍZES
R$   80,00   R$     8.000,00
181 100 OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR
R$   60,00  R$      6.000,00
      Total R$     41.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 04 dias do mês de maio de 2021.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de cafezal do Sul
Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO N.º 32/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33/2021 PARTES: Pref. Municipal de 
Cafezal do Sul e 8666 LOGÍSTICA, TRANSPORTES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de serviços de aplicação de bactericida sanitizante, para a 
prevenção e controle de contaminação do COVID-19.
.FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Dispensa de Licitação Nº 09/2021
Dotação orçamentária:
DESCRIÇÃO DA NATUREZA  DOTAÇÃO COMPLETA NATUREZA FR  
VALOR  RED. ORGÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  05.001.103051500.2023 
339039 3310 5.000,00 413 saúde
Prazo de execução: 06 meses
  R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura 8666 LOGÍSTICA, TRANSPORTES E SERVIÇOS 
TÉCNICOS LTDA-ME.  Data: 30 de abril de 2021.

SúMula de receBiMento de renoÇao licenÇa de oPeraÇão
UNIAO OESTE DE ESTUDO E COMBATE AO CANCER-UOPECCAN CNPJ 81270548/0002-34
Torna público que recebeu do IAT, a RLO- Renovação de Licença de Operação para SERVICO DE SAUDE-(Doc. nº 
229335-R1 Val.16/04/2027) instalada AVENIDA PARANA 7592 ZONA III - UMUARAMA - PR. 
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PORTARIA Nº 178/2021 
 
 

Concede licença Maternidade a servidora  
TATIANA PIMENTEL 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. Conceder a servidora TATIANA PIMENTEL DA SILVA, portadora 

Cédula de Identidade RG nº. 9.995.115-0, SESP- RJ,  admitida em 22 de fevereiro de 2019, ocupante 

do  emprego público de provimento efetivo de ENFERMEIRA INTERVENCIONISTA,  pelo regime 

CLT, lotada  na Base Descentralizada situada no Município de Campo Mourão, Estado do Paraná, 

LICENÇA MATERNIDADE, a partir de 26 de abril de 2021 até 120 (cento e vinte) dias após o parto, 

tendo em vista o contido no § 3º do Art. 394-A, da CLT, sem prejuízo do emprego e do salário. 

  

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

partir de 26 de abril de 2021. 

 

Umuarama/PR, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

CELSO LUIZ POZZOBOM 

PRESIDENTE DO CIUENP 
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PORTARIA Nº 179/2021 
 
 

Concede licença Maternidade a servidora  
ELIANE REGINA FLOTE 

 
 

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. Conceder a servidora ELIANE REGINA FLOTE, portadora Cédula de 

Identidade RG nº. 9829572-0, SESP-PR,  admitida em 01 de abril de 2017, ocupante do  emprego público 

de provimento efetivo de MÉDICA INTERVENCIONISTA,  pelo regime CLT, lotada  na Base 

Descentralizada situada no Município de Paranavaí, Estado do Paraná, LICENÇA MATERNIDADE, a 

partir de 01 de maio de 2021 até 120 (cento e vinte) dias após o parto, tendo em vista o contido no § 3º do 

Art. 394-A, da CLT, sem prejuízo do emprego e do salário. 

  

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

partir de 01 de maio de 2021. 

 

Umuarama/PR, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

CELSO LUIZ POZZOBOM 

PRESIDENTE DO CIUENP 

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

 

PORTARIA Nº 180/2021 
 
 

Prorroga o prazo do contrato temporário de 
MARILZA MARCELINO DA SILVA, contratada 
através do Processo Seletivo Simplificado nº 
001/2020, regido pelo Edital n° 001/2020 – 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 até o dia 03 de novembro de 2021, o prazo do contrato temporário da Sra. 

MARILZA MARCELINO DA SILVA,  portadora  da Cédula de Identidade R.G. sob nº 

9.173.594-6 SSP PR, contratada através do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020, regido 

pelo Edital nº 001/2020, ocupante do emprego público por prazo determinado de Operador de 

Rádio, 36 horas semanais, conforme subitem 1.6 do Regulamento Especial, a contar de 04 de maio 

de 2021.  

 

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

 

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

 

 

Umuarama-PR, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

CELSO LUIZ POZZOBOM 

PRESIDENTE DO CIUENP 

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

NOROESTE DO PARANÁ 
 

 
 
PORTARIA Nº 182/2021 
 
 
 

EXONERAR A SERVIDORA 
FERNANDA ALVES MONTEIRO ADORNO 

 
 

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 a pedido, a partir de 03 de maio de 2021, a Sra. 

FERNANDA ALVES MONTEIRO ADORNO, portadora da Cédula de Identidade  nº 8.070.265-5  

SSP PR,  admitida em 09 de dezembro de 2019, ocupante do emprego público efetivo de Médico 

Intervencionista - 24 horas semanais, pelo regime CLT, lotada na Base Descentralizada situada no 

município de Goioerê, Estado do Paraná, ficando revogada a Portaria nº 320/2019, de 06 de dezembro de 

2019. 

  

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos de 03 

de maio de 2021.  

 

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

 

 

Umuarama-PR, 04 de maio de 2021. 

 

 

 

CELSO LUIZ POZZOBOM 

PRESIDENTE DO CIUENP 

Prefeitura MuniciPal de cafezal do Sul
Estado do Paraná
INFORMAÇÃO: SETOR LICITAÇÃO
OBJETO: RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA.
PROCESSO: 11/2021
CONCORRÊNCIA: 01/2021
DATA: 04/05/2021
Trata-se de recomendação administrativa, a qual o Controle Interno manifestamente 
em tempo e aponta valores em pesquisa de preço de licitação da mesma natureza, 
valores significativos, abaixo dos valores apresentados por conta no Termo de 
Referencia.
Ante ao apresentado, vimos acatar a Recomendação do Controlador Interno, para 
anular a licitação.
Essa é a decisão.
Encaminha-se.
Eis o parecer!
Cordialmente.
Mario Junio Kazuo da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

BATERAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACUMULADORES LTDA torna público 
que ira requer ao IAT a Licença Operação, para RECICLAGEM DE BATERIAS 
INSERVIVEIS COM FUNDIÇÃO SECUNDARIA DE CHUMBO a ser implantada no 
LOTE M. N e 1 da Gleba 8, Núcleo Cruzeiro, na cidade de Cruzeiro do Oeste, Estado 
do Paraná.,

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeSte
Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO nº 123/2021
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: D. PEREIRA DE SOUZA PURIFICADOR DE AGUA
SEDE: Umuarama - PR
O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na 
Modalidade Dispensa por Justificativa 033/2021 , 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.
Este instrumento tem por objeto a Contratação de Empresa para higienização e troca 
e filtro de bebedouros de uso de Diversas Secretarias Municipais.
O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 5.040,00 (cinco mil, 
quarenta reais).
Data da assinatura do contrato: 30 de Abril de 2021
Vigência do contrato: 30 de Abril de 2022
Foro: Comarca de Cruzeiro do Oeste - Estado do Paraná.

EXTRATO DO CONTRATO nº 125/2021
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: ITO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
SEDE: Maringá - PR
O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na 
Modalidade Dispensa por Justificativa 039/2021 , 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.
Este instrumento tem por objeto a Contratação de empresa especializada na 
prestação de Serviços para a REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTO - 
PAI, do município de Cruzeiro do Oeste
O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$10.000,00 (dez mil reais).
Data da assinatura do contrato: 03 de Maio de 2021
Vigência do contrato: 03 de Maio de 2022
Foro: Comarca de Cruzeiro do Oeste - Estado do Paraná.

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeSte
Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO nº 127/2021
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: RETUR-REDE DE TURISMO REGIONAL
SEDE: Maringá – PR
O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na 
Modalidade Inexigibilidade 7/2021 , 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.
Este instrumento tem por objeto a Contratação de serviços voltados a promoção 
de desenvolvimento do turismo através do Programa de Regionalização conforme 
critérios do Ministério do Turismo, portaria 205/2013.
O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais)
Data da assinatura do contrato: 03 de Maio de 2021
Vigência do contrato: 03 de Maio de 2022
Foro: Comarca de Cruzeiro do Oeste - Estado do Paraná. 

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeSte
Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO nº 124/2021
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: HELINTON DOS SANTOS COSTA
SEDE: Cruzeiro do Oeste – PR
O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na 
Modalidade Dispensa por Justificativa 37/2021 , 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.
Este instrumento tem por objeto a Contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de manutenção da Iluminação Pública.
O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$16.000,00 ( dezesseis 
mil reais)
Data da assinatura do contrato: 03/05/2021
Vigência do contrato: 03/11/2021
Foro: Comarca de Cruzeiro do Oeste - Estado do Paraná. 

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeSte
Estado do Paraná 
PORTARIA Nº 409/2020 DE 05 DE MAIO DE 2021
SÚMULA: Nomeia membros da Comissão Processante que visa apurar fatos 
descritos no processo de Sindicância nº 01/2021. 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no 
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos incisos XXI, XXV e XXXVI do 
parágrafo 1º do artigo 76 e alíneas c e f do inciso II do artigo 83, ambos constantes 
da Lei Orgânica do Município:
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR as servidoras municipais, TAYNA CECCON MARTINS, inscrita 
no CPF nº 065.366.449-48, VANESSA DE SOUZA MADEIRO, inscrita no CPF 
nº 029.676.199-06 e ANA PAULA DE ARAÚJO NOCKO, inscrita no CPF nº 
0049.006.559-70, para que sem prejuízos de suas funções e sob a Presidência da 
primeira, constituir a Comissão Processante Administrativa de Sindicância nº 01/2021, 
para apurar eventuais irregularidades dos fatos descritos no memorando interno nº 
20200005240), e determinado no despacho inicial da Srª. Prefeita Municipal, dando 
continuidade aos trabalhos já iniciados, observados o prazo de 30 (trinta) dias para 
efetuar a conclusão dos trabalhos, nos termos do art. 289, IV, observado em caso de 
necessidade o disposto do § 2º do Estatuto do Servidor Público Municipal. 
Art. 2º Designar a servidora MARLY CRISTINA DE BRITO, inscrita no CPF nº 
813.514.109-20 para exercer a função de Secretária junto à Comissão.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua publicação. Registre-se, 
publique-se, cumpra-se.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO 
PARANÁ, AOS 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeSte
ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 06/2021, DE 05 DE MAIO DE 2021.
SÚMULA: Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento 
e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB, em conformidade 
com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal 
nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, 
APROVOU E EU, PREFEITA MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação no Município - CACS-FUNDEB, criado nos termos da Lei 
Municipal nº 05/2010, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, 
regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, 25 de dezembro de 2020, fica 
reestruturado de acordo com as disposições desta Lei.
Art. 2º O CACS-FUNDEB tem por finalidade proceder ao acompanhamento e ao 
controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do 
Fundo, com organização e ação independentes e em harmonia com os órgãos da 
Administração Pública Municipal, competindo-lhe:
I- elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme previsto no parágrafo 
único do art. 31 da Lei Federal nº 14.113, de 2020;
II- supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, 
objetivando concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos 
dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundo;
III- acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE e do Programa de Apoio aos 
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA;
IV- acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas 
nacionais do governo federal em andamento no Município;
V- receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas referidos nos 
incisos III e IV deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação 
desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação- FNDE;
VI- examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e 
atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo;
VII- atualizar o regimento interno, observado o disposto nesta lei.
Art. 3º O CACS-FUNDEB poderá, sempre que julgar conveniente:
I- apresentar, ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo, 
manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais 
do Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet;
II- convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Dirigente da Educação 
Pública Municipal ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do 
fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade 
convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias;
III- requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, com prazo para fornecimento 
não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:
a)licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com 
recursos do Fundo;
b)folhasdepagamentodosprofissionaisdaeducação,coma discriminação dos 
servidores em efetivo exercício na educação básica e a indicação do o respectivo 
nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que se encontrarem vinculados;
c)convênios/parcerias com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos;
d)outras informações necessárias ao desempenho de suas funções;
IV - realizar visitas para verificar, in loco, entre outras questões pertinentes:
a)o desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas instituições 
escolares com recursos do Fundo;
b)a adequação do serviço de transporte escolar;
c)a utilização, em benefício do sistema de ensino, de bens adquiridos com recursos 
do Fundo para esse fim.
Art. 4º A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no art. 212-A da 
Constituição Federal e nesta Lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade 
dos recursos do Fundo, serão exercidos pelo CACS-FUNDEB.
Art. 5º O CACS-FUNDEB deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer 
referente à prestação de contas dos recursos do Fundo.
Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes do 
vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder Executivo 
ao Tribunal de Contas que, conforme previsto na Lei Orgânica do Município, deve 
ocorrer até 31 de março de cada exercício.
Art. 6º O CACS-FUNDEB será constituído por:
I - membros titulares, na seguinte conformidade:
a)2 (dois) representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos 1 (um) deles da 
Secretaria Municipal de Educação;
b)1 (um) representante dos professores da educação básica pública do Município;
c)1(um)representantedosdiretoresdas escolas básicas públicas do
Município;
d)1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas 
públicas do Município;
e)2 (dois) representantes dos pais/responsáveis de alunos da educação básica 
pública do Município;
f)2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública do Município, 
devendo 1 (um) deles ser indicado pela entidade de estudantes secundaristas;
g)1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação- CME;
h)1 (um) representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente-, indicado por seus pares;
i)2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;
j)I - membros suplentes: para cada membro titular, será nomeado um suplente, 
representante da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, 
que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus 
afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.
§ 1º Para fins da representação referida na alínea i do inciso I deste artigo, as 
organizações da sociedade civil deverão atender as seguintes condições:
I- ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei Federal 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
II- desenvolver atividades direcionadas ao Município;
III- estar em funcionamento há, no mínimo, 1 (um) ano da data de publicação do 
edital;
IV- desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos 
públicos;
V- não figurar como beneficiária de recursos fiscalizados pelo CACS-FUNDEB ou 
como contratada pela Administração a título oneroso.
§ 2º Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso da alínea f do 
inciso I deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do 
conselho, com direito a voz.
Art. 7º Ficam impedidos de integrar o CACS-FUNDEB:
I- o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, bem como seus cônjuges e 
parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;
II- o tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que 
prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do 
Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins desses profissionais, 
até o terceiro grau;
III- estudantes que não sejam emancipados;
IV- responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que:
a)exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito 
dos órgãos do Poder Executivo;
b)prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo.
Art. 8º Os membros do CACS-FUNDEB, observados os impedimentos previstos no 
artigo 7º desta Lei, serão indicados na seguinte conformidade:
I- pelo Prefeito, quando se tratar de representantes do Poder Executivo;
II- pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, quando 
se tratar dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, conforme o 
caso, em processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares;
III- pelas entidades sindicais da respectiva categoria, quando se tratar dos 
representantes de professores e servidores administrativos;
IV- pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de processo eletivo amplamente 
divulgado e observadas as condições previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 6º desta Lei, 
quando se tratar de organizações da sociedade civil e, se necessário, do segmento 
de estudantes e seus responsáveis.
Parágrafo único. As indicações dos Conselheiros ocorrerão com antecedência de, 
no mínimo, 20 (vinte) dias do término do mandato dos conselheiros já designados.
Art. 9º Compete ao Poder Executivo designar, por meio de portaria específica, os 
integrantes dos CACS-FUNDEB, em conformidade com as indicações referidas no 
artigo 8º desta Lei.
Art. 10. O Presidente e o Vice-Presidente do CACS-FUNDEB serão eleitos por seus 
pares em reunião do colegiado, nos termos previstos no seu regimento interno.
Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar as funções de Presidente e de Vice-
Presidente qualquer representante do Poder Executivo no colegiado.
Art. 11. A atuação dos membros do CACS-FUNDEB:
I- não será remunerada;
II- será considerada atividade de relevante interesse social;
III- assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre as pessoas 
que lhes confiarem ou deles receberem informações;
IV- será considerada dia de efetivo exercício dos representantes de professores, 
diretores e servidores das escolas públicas em atividade no Conselho;
V- veda, no caso dos conselheiros representantes de professores, diretores ou 
servidores das escolas públicas, no curso do mandato:
a)a exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou 
transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
b)o afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do 
término do mandato para o qual tenha sido designado;
VI- veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em atividade no 
Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas atividades 
escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedagógicos.
Art. 12. O primeiro mandato dos Conselheiros do CACS-FUNDEB, nomeados nos 
termos desta Lei terá vigência até 31 de dezembro de 2022.
Parágrafo único. Caberá aos atuais membros do CACS-FUNDEB exercer as funções 
de acompanhamento e de controle previstas na legislação até a assunção dos novos 
membros do colegiado nomeados nos termos desta Lei.
Art. 13. A partir de 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do Prefeito, o mandato 
dos membros do CACS-FUNDEB será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para 
o próximo mandato.
Art. 14. As reuniões do CACS-FUNDEB serão realizadas:
I- na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitada a frequência mínima 
bimestral, ou por convocação de seu Presidente;
II- extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou mediante solicitação 
por escrito de no mínimo, 2/3 (dois terços) dos integrantes do colegiado.
§ 1º As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com a maioria simples 
dos membros do CACS-FUNDEB ou, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos 
após, com os membros presentes.
§ 2º As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo 
ao Presidente o voto de qualidade nos casos em que o julgamento depender de 
desempate.
Art. 15. O sítio na internet contendo informações atualizadas sobre a composição e o 
funcionamento do CACS-FUNDEB terá continuidade com a inclusão:
I-dosnomesdosConselheirosedasentidades ou segmentos que representam;
II- do correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho;
III- das atas de reuniões;
IV- dos relatórios e pareceres;
V- outros documentos produzidos pelo Conselho.
Art. 16. Caberá ao Poder Executivo, com vistas à execução plena das competências 
do CACS- FUNDEB, assegurar:
I- infraestrutura, condições materiais e equipamentos adequados e local para 
realização das reuniões;
II- profissional de apoio para secretariar, em especial, as reuniões do colegiado.
Art. 17. O regimento interno do CACS-FUNDEB deverá ser atualizado e aprovado no 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a posse dos Conselheiros.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal 
nº 05/2010.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 
05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal

Prefeitura MuniciPal de douradina
Estado do Paraná       
A Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Douradina Paraná tem a honra 
de convidar os conselheiros e a comunidade douradinense para participar da 119ª 
Reunião Ordinária a tratar de assuntos referentes aos serviços de saúde pública 
(SUS) com os temas em pauta: 
• Revisão e redistribuição das áreas das Equipes Saúde da Família - ESF;
• Atualização do histórico e informe sobre os dados da Dengue;
DATA: 07/05/2021 (Sexta-feira)
HORÁRIO: 10 horas.
LOCAL: Auditório da Prefeitura Municipal de Douradina – PR
Avenida Barão do Rio Branco – Centro
Sra. Adriana Ap. Xavier Bidóia
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
A PARTICIPAÇÃO É DIREITO E COMPROMISSO DE TODOS.                                                                                    
VENHA CONTRIBUIR  PARA A MELHORIA DA SAÚDE DE NOSSO MUNICÍPIO.       

Prefeitura MuniciPal de cidade Gaúcha
Estado do Paraná
PORTARIA N° 220/2021
Designa servidores para  desempenhar função de Gestor/Fiscal de Convênio 
024/2020 do Município de Cidade Gaúcha  com o Instituto Água e Terra/Governo 
do Estado do Paraná, para repasse do recurso de um Parque Urbano  e dá outras 
providências.
Eu, Henrique Domingues, prefeito municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, 
no uso de minhas atribui-ções legais, observando especialmente a Lei Orgânica do 
Município,
CONSIDERANDO, A necessidade de indicar servidores públicos, para desempe-nhar 
as funções de Gestor/Fiscal do convênio, e para cumprimento da legislação em vigor 
e atendimento ao contido em programas dos Governos Estadual,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o Sr. José Carlos Apolonio, portador da Cédula de Identidade 
Ci-vil, RG sob o nº 5.472.818-2 SSP-PR e do CPF sob o nº 929.048.409-82, para 
de-sempenhar sem prejuízo do exercício das atribuições do seu cargo, a função 
de Gestor/Fiscal do Convênio nº 024/2020 do Município de Cidade Gaúcha, com 
o Instituto de Água e Terra-IAT/Governo do Estado do Paraná, com prerrogativa 
técni-ca funcional, para acompanhamento e fiscalização da execução do Convênio, 
e outras atribuições,  para implantação de um Parque Urbano, como instrumento efi-
caz na Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, ficando designada 
como suplente do gestor O Sr. Roberto Sidnei Hauth, Engenheiro Civil, CREA/CAU: 
PR-10661/D, portador da Cédula de Identidade Civil, RG sob o nº 1.234.930-0 – SSP-
PR., e do CPF sob o nº 403.135.149-68.
Art. 2º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se, cumpre e arquive-se.
Edifício da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, aos três dias 
do mês de maio de 2021.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal
Cidade Gaúcha-PR.

Prefeitura MuniciPal de eSPeranÇa noVa
Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 137/2021
SUMULA: Concede licença prêmio a servidora Maria Neusa de Carvalho 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, a servidora Maria Neusa de 
Carvalho, brasileira, Divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.866.322-
0, residente e domiciliado no município de Esperança Nova – PR, referente período 
aquisitivo 05/02/2012 a 04/02/2017 a ser usufruídas no período de 03/05/2021 a 
31/07/2021, 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 três dias 
do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e um.
     Everton Barbieri
   Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 136/2021
Súmula: Concede férias regulamentares ao servidor Valdemir Garcia Munhoz, 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 Valdemir Garcia Munhoz, 
brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.099.685-6, relativas ao 
período aquisitivo 22/02/2020 a 21/02/2021, por 30 (trinta) dias, devendo entrar em 
gozo da mesma a partir de 03 de Maio de 2021.
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 três dias 
do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e um.
  Everton Barbieri
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 138/2021
Súmula: Concede férias regulamentares ao servidor Antônio Fernandes, 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 Antônio Fernandes, brasileiro, 
casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.164.566-3, relativas ao período 
aquisitivo 01/08/2019 a 31/07/2020, por 30 (trinta) dias, devendo entrar em gozo da 
mesma apartir de 04 de Maio de 2021.
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 e um.
  Everton Barbieri
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de eSPeranÇa noVa
Estado do Paraná
DECRETO Nº. 090/2021
SÚMULA: Altera o Decreto nº 054/2021, de 09 de março de 2021, que dispõe 
sobre as medidas de enfrentamento da epidemia de infecção humana pelo novo 
Coronavírus (COVID-19) a serem observadas no Município de Esperança Nova e dá 
outras providências, com o fim de autorizar a realização de cursos livres e ampliar o 
horário de funcionamento de bares e restaurantes no Município.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO a necessidade de uma análise permanente de reavaliação das 
especificidades do cenário epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de resposta 
da rede de atenção à saúde;
CONSIDERANDO a necessidade de autorizar, com observâncias das regras 
sanitárias, a realização de cursos livres presenciais no âmbito do Município;
CONSIDERANDO os dados epidemiológicos que demonstram considerável 
contenção da propagação do COVID-19 no Município de Esperança Nova, que 
autorizam as medidas constantes neste Decreto;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica alterado o inciso IV do art. 4º do Decreto nº 054/2021, de 09 de março de 
2021, que libera o funcionamento, com restrições na capacidade de atendimento e 
ocupação do espaço físico de estabelecimentos lá previstos, ampliando-se o horário 
de atendimento de bares, e acrescentado o inciso VI, autorizando a realização de 
cursos livres no Município de Esperança Nova, passando a ter a seguinte redação:
Art. 4º ...
...
IV – bares das 8 horas às 23 horas, diariamente, com limitação da capacidade em 
50%, vedada a prática de qualquer espécie de jogos no local;
....
VI – cursos de ensino profissionalizante, de idiomas, de música, de esportes, dança 
e artes cênicas, e de arte e cultura, os quais deverão observar, obrigatoriamente, 
além do disposto neste Decreto, os protocolos segmentados específicos definidos, 
conjunta ou separadamente, em ato da Secretaria Estadual da Saúde e/ou da Divisão 
Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária do Município, assim como da Divisão 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no que couber, devendo observar, 
obrigatoriamente, o distanciamento mínimo de 1,5m entre discentes e demais 
participantes, sendo vedadas atividades coletivas que envolvam aglomeração ou 
contato físico.
....
Art. 2º Fica mantida a vigência do Decreto nº 089/2021 com as alterações trazidas 
pelo presente Decreto.
Art. 3º Este Decreto 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 três dias 
do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.
EVERTON BARBIERI
 Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de eSPeranÇa noVa
Estado do Paraná
DECRETO Nº. 091/2021
Homologa o julgamento proferido pela Pregoeira e Equipe de Apoio sobre propostas 
apresentadas ao Pregão Presencial nº 20/2021-PMEN.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
 RESOLVE:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Pregoeira e Equipe de Apoio 
sobre proposta apresentada no Pregão Presencial nº 20/2021, objetivando a 
contratação de empresa para prestação de serviços de fabricação e instalação de 
grade de proteção no Parque Infantil localizado na Praça Manoel Alvino de Oliveira 
deste Município, tendo sido declarada vencedora a empresa abaixo especificada, nos 
termos da ata anexada no referido processo:
FORNECEDOR Valor Total R$
SERGIO BARREIRO 02366920970 23.000,00
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.
Esperança Nova/PR, 04 de maio de 2021.
EVERTON BARBIERI
Prefeito

cãMara MuniciPal de franciSco alVeS
Estado do Paraná
CONCESSÃO DE DIÁRIAS
ATO DA MESA DIRETORA Nº 015/2021
Em análise ao requerimento do senhor JULIANO VAZ DE ALMEIDA ocupante do cargo 
de Vereador e inscrito no CPF sob o nº. 049.378.989-81, realizado em 29/04/2021, 
para a concessão de 3 diárias, com o objetivo de deslocar-se até a cidade de Curitiba/
PR, com previsão de saída em 04/05/2021 e retorno em 07/05/2021, objetivando 
a participação no Curso “ CONTROLE, ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DE CONTAS 
E CONTRATOS MUNICIPAIS”, após analisada a sua pertinência, bem como a sua 
compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público e correlação 
entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo, esta Mesa Diretora 
resolve: (X) DEFERIR ( ) INDEFERIR, a concessão de 3 diárias, que totalizam o 
valor de R$ 1.200,00.
( x  ) Passagens no valor de R$ 280,89
(     ) Sem aquisição de passagens.
Alerta-se o (a) beneficiário (a) de que deverá ater-se detidamente ao contido na 
Resolução nº 01/2019, sob as penas lá estatuídas, em especial sobre o desconto 
em folha de pagamento de diárias recebidas em excesso e/ou não utilizadas/
comprovadas documentalmente, nos termos do art. 16, § 2º, da citada Resolução.
Francisco Alves/PR, 30/04/2021.
Cioni Cassin do Nascimento                         Jessé Antunes dos Santos
              Presidente                                                      1º secretário
Valdinei Cardoso dos Santos
2ºSecretário

cãMara MuniciPal de franciSco alVeS
Estado do Paraná
CONCESSÃO DE DIÁRIAS
ATO DA MESA DIRETORA Nº 016/2021
Em análise ao requerimento da senhora Simone de Oliveira Avanci ocupante do cargo 
de Vereadora e inscrito no CPF sob o nº. 041.366.629-80, realizado em 29/04/2021, 
para a concessão de 3 diárias, com o objetivo de deslocar-se até a cidade de Curitiba/
PR, com previsão de saída em 04/05/2021 e retorno em 07/05/2021, objetivando 
a participação no Curso “ CONTROLE, ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DE CONTAS 
E CONTRATOS MUNICIPAIS”, após analisada a sua pertinência, bem como a sua 
compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público e correlação 
entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo, esta Mesa Diretora resolve: 
(X) DEFERIR ( ) INDEFERIR, a concessão de 3 diárias, que totalizam o valor de R$ 
1.200,00.
( X ) Passagens no valor de R$ 280,89
(     ) Sem aquisição de passagens.
Alerta-se o (a) beneficiário (a) de que deverá ater-se detidamente ao contido na 
Resolução nº 01/2019, sob as penas lá estatuídas, em especial sobre o desconto 
em folha de pagamento de diárias recebidas em excesso e/ou não utilizadas/
comprovadas documentalmente, nos termos do art. 16, § 2º, da citada Resolução.
Francisco Alves/PR, 30/04/2021.
Cioni Cassin do Nascimento                         Jessé Antunes dos Santos
              Presidente                                                      1º secretário
Valdinei Cardoso dos Santos
2ºSecretário

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeSte
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 417/2021
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITA MUNICIPAL 
DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a Srª MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, 
Prefeita Municipal, com base na Lei Municipal nº 133/2005 e tendo em 
vista solicitação formulada, a concessão de 03 diárias + 30%, para 
custear as despesas com hospedagens e alimentação, para os dias 
04, 05, 06 e 07 de maio de 2021, onde a mesma estará cumprindo 
agendas: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEDU E INSTITUTO DAS 
ÁGUAS, na cidade de Curitiba.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, 
ESTADO DO PARANÁ, AOS 04 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021.
José Carlos Gigante André
Chefe de Gabinete
Rosana Jesus de Souza
Secretária Municipal de Finanças

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeSte
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 416/2021
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a Sra ELIANE CORREIA SILVA, Secretária Municipal de 
Planejamento, com base na Lei Municipal nº 133/2005 e tendo em vista solicitação 
formulada, a concessão de 03 diárias + 30%, para custear as despesas com 
hospedagens e alimentação, para os dias 04, 05, 06 e 07 de maio de 2021, onde 
a mesma estará cumprindo agendas:   ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEDU E 
INSTITUTO DAS ÁGUAS, na cidade de Curitiba.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO 
PARANÁ, AOS 04 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021.
Maria Helena Bertoco Rodrigues
Prefeita Municipal
Rosana Jesus de Souza
Secretária Municipal de Finanças

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeSte
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 418/2021
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizado o Sr JOSÉ CARLOS GIGANTE ANDRÉ, Chefe de Gabinete 
Municipal, com base na Lei Municipal nº 133/2005 e tendo em vista solicitação 
formulada, a concessão de 03 diárias + 30%, para custear as despesas com 
hospedagens e alimentação, para os dias 04, 05, 06 e 07 de maio de 2021, onde o 
mesmo estará cumprindo agenda: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEDU E INSTITUTO 
DAS ÁGUAS na cidade de Curitiba.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO 
PARANÁ, AOS 04 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021.
Maria Helena Bertoco Rodrigues
Prefeita Municipal
Rosana Jesus de Souza
Secretária Municipal de Finanças

Prefeitura MuniciPal de Guaira
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 246/2021
Data: 04.05.2021
Ementa: exonera a pedido Sinomar Maria Neto do cargo de Secretário Municipal de 
Administração, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das  atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município de Guaíra, e consoante dispositivos da Lei 
Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, e, considerando o memorando on-line sob o nº 
1771/2021,
RESOLVE:
Art. 1° Exonerar a pedido SINOMAR MARIA NETO, CI/RG nº 1.233.672 SESP/GO, 
do cargo em comissão de Secretário Municipal de Administração, símbolo CC-01, 
com desligamento em 31 de maio de 2021, sendo este o seu último dia de trabalho.
Art. 2° Revoga-se integralmente o Decreto nº 050/2021 de 06.01.2021.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir 
de 31 de maio de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 04 de maio de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO N.º 5.837/2021
DATA: 04/05/2021
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo licitatório.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pelo Pregoeiro, o Sr. João Gilson Prado,
DECRETA:
Art. 1º)  Fica Adjudicado em favor da empresa  RAFAEL VICTOR SITTA - ME, o 
resultado do processo licitatório, modalidade Pregão Presencial n.º 015/2021.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório modalidade Pregão 
Presencial n.º 015/2021 em favor da empresa RAFAEL VICTOR SITTA - ME, cujo 
objeto é contratação de empresa para futura e eventual prestação de serviço de 
fotocópia, encadernação e plastificação de documentos para atendimento de diversas 
secretarias da administração Municipal de Icaraíma.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 04 dias do mês de maio de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 43/2021
REF.: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2020
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná
CONTRATADA: GUILST ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME 
CNPJ: 26.065.881/0001-12
DATA DE ASSINATURA: 04 de Maio de 2021
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços técnicos e 
assessoramento à Secretaria Municipal de Educação, no preenchimento, 
acompanhamento e lançamentos das demandas do novo ciclo (2021-2024), 
fechamento das demandas do ciclo anterior no SIMEC (PAR) – Sistema Integrado de 
Monitoramento, Execução e Controle do Ministério de Educação e no Planejamento, 
Organização, Avaliação Periódica Monitoramento contínuo das Metas e Estratégias 
do PME – Plano Municipal de Educação, e ainda as especificações da proposta 
apresentada pela empresa no processo licitatório.
VALOR TOTAL: R$ 17.450,00 (dezessete mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 12 (doze) meses após assinatura do contrato, ressalvado 
o direito de prorrogação de acordo a lei 8.666/93.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2021 - Contrato nº 042/2021
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de Maio de 2021
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná
CONTRATADO: SHIRLEY POLTORAK MARCONATO
CPF Nº: 555.464.399-04
CONTRATADO: ADMILSON MARCONATO
CPF Nº: 807.014.509-91
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM ALVENARIA EM FAVOR DA 
SENHORA LAZARA MARTINS, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N° 
8.742 DE 07/12/1993 E DECRETO MUNICIPAL N° 4.948/2019, ART. 5.
VALOR TOTAL: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) sendo que o valor mensal a 
ser pago será de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 06 meses, podendo ser 
prorrogado por igual período uma única vez, a critério da Secretaria de Assistência 
Social, de acordo com o Decreto Municipal nº 4.948/2019, Art. 4, § 6.
FORO: Comarca de Icaraíma - Estado do Paraná

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA N.º 180/2021
DATA: 04/05/2021
SÚMULA: Nomeia Fiscal de Contrato de Empresas.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais,
RESOLVE:
1º) – Fica Nomeada a Sra. Claudete Rodrigues Nunes Campos, portadora da RG 
n.º 4.476.227-7 e do CPF nº 735.650.169-49, Como Fiscal de Contrato nº 042/2021  
Locação de Imóvel, LOCADORES: SHIRLEY POLTORAK MARCONATO E 
ADMILSON MARCONATO,
2°) - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3º) – Considera – se de relevância o trabalho do fiscal nomeado, porém, sem ônus 
para o município.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 04 dias do Mês de Maio de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 181/2021
DATA: 04-MAIO-2021
SÚMULA: Altera portaria 169/2021 que trata da  composição da Comissão de Estudos 
e avaliação do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC (sistema único integrado de 
execução orçamentária, administração financeira e controle).
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) – Alterar a composição da Comissão de Estudos e avaliação do padrão 
mínimo de qualidade do SIAFIC (sistema único integrado de execução orçamentária, 
administração financeira e controle), passando a vigorar como segue:
- Loanderson Cruz Faria – Contador do Executivo
- Luiz Fernando Dadalto – Tesoureiro Executivo
- Marinês Ferreira Sampaio – Patrimônio Executivo
- Edevande Amorim da Silva Lisboa – Recursos
- Ana Claudia dos Santos – Portal Transparência
- João Gilson dos Prado – Pregoeiro
- João Ricardo dos Santos – Tributação
- Lays Oliveira Vedovoto – Gestão de Convênios
- Joyce da Silva Francisco Vergentino – Dpto. De Licitações
- Robson Pinheiro da Silva – Procurador Jurídico Executivo
- Paulo Cesar Zampieri – TI
- Vanessa dos Santos Bosso Rosseto – Contadora FAPI
- Pedro Alves Machado – Diretor Previdenciário FAPI
- Luís Paulo Sereia – Contador Legislativo
 Art. 2º) – Permanecem inalterados os demais artigos e condições da Portaria 
169/2021.
 Art. 3º) - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 04 de Maio de 
2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

câMara MuniciPal de icaraiMa
ESTADO DO PARANÁ
ATO DA MESA Nº 022/2021
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando 
das prerrogativas regimentais conferidas pelo art. 23, da resolução nº 006/91, art. 
17, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município, atendendo ainda ao disposto na 
Resolução nº 023/2019 e Resolução nº 025/2020, tendo em vista o requerimento/
solicitação nº 067/2021 formulado pelo Vereador Gilmar Girão e requerimento/
solicitação nº 068/2021 formulado pelo Vereador Laércio Bulgaron Domingos.
RESOLVE:
Ficam os Vereadores LAÉRCIO BULGARON DOMINGOS (devidamente inscrito no 
RG sob nº 7.839.580-0 SESP-PR), e GILMAR GIRÃO (devidamente inscrito no RG 
sob nº 5.825.688-9 SESP-PR), autorizados a viajar a cidade de Foz do Iguaçu, Estado 
do Paraná, representando este Poder Legislativo nos dias 05, 06 e 07 de Maio de 
2021, para participarem do curso: “Estudo e discussão prática sobre a Lei Orgânica 
Municipal e Regimento Interno das Câmaras Municipais e suas formas de alteração e 
a LC 173/2020 – Interpretação e alcance desta Lei sobre os entes Municipais”, local 
do curso: Hotel Foz do Iguaçu, Avenida Brasil – nº 97, Centro, Foz do Iguaçu – PR, 
curso este realizado pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional 
em Gestão Pública, na Cidade de Foz do Iguaçu – PR, durante os dias 05 à 07 de 
Maio de 2021, cabendo-lhes o recebimento de 3 (três) diárias (valor total das diárias 
para cada R$ 1.308,30 (mil trezentos e oito reais e trinta centavos)).
Após a conclusão da viagem, conforme o art. 4º, § 3º § 4º da Resolução de nº 
023/2019, para comprovar a realização do referido deslocamento deverão os 
Vereadores apresentar a Mesa Diretora, no prazo de cinco dias os seguintes 
documentos: Notas de refeição, recibos de inscrição do curso e certificado do mesmo, 
além do relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de 
afastamento.
Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 04 dias do mês 
Maio de 2021.
MANOEL TIMÓTEO DE ALMEIDA
Presidente
DILENE MARIA DA SILVA
2º Secretária

câMara MuniciPal de icaraiMa
ESTADO DO PARANÁ
ATO DA MESA Nº 021/2021
Ratifica e adjudica Processo de Inexigibilidade de Licitação
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2021
PROCESSO Nº 014/2021
OBJETO: Contratação de serviço referente a 2 (duas) inscrições, de 2 (dois) 
Vereadores da Câmara Municipal de Icaraíma – Pr, para participação no curso: 
“Estudo e discussão prática sobre a Lei orgânica municipal e regimento interno das 
câmaras municipais e sua formas de alteração”. “LC 173/2020 – Interpretação e 
alcance desta Lei sobre os entes municipais”. Curso este realizado pela empresa 
Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, na Cidade 
de Foz do Iguaçu, durante os dias 05, 06 e 07 de Maio/2021, valor da inscrição R$ 
1.190,00 (mil cento e noventa reais), valor total R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e 
oitenta reais).
Considerando as informações, pareceres e documentos contidos neste processo 
administrativo, RATIFICO E ADJUDICO o Processo de lnexigibilidade de Licitação nº 
005/2021 quanto à contratação da Empresa Schneider Treinamento e Capacitação 
Profissional em Gestão Pública, CNPJ nº 12.137.995/0001-16 no valor total de R$ 
2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais) referente ao objeto acima referido, com 
fundamento no artigo 25, II da Lei nº 8.666/93.
Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 04  dias do mês 
Maio de 2021.
MANOEL TIMÓTEO DE ALMEIDA
Presidente
LAÉRCIO BULGARON DOMINGOS
1° Secretário
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Prefeitura MuniciPal de cafezal do Sul
Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO N.º 31/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21/2021 PARTES: Pref. Municipal de 
Cafezal do Sul e CARLOS OLIVER TEIXEIRA DE LIMA.
OBJETO: Aquisição de Kits para o combate à Dengue, para uso dos agentes de combate às endemias do Centro 
Municipal de Saúde.
.FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Dispensa de Licitação Nº 08/2021
Dotação orçamentária:
DESCRIÇÃO DA NATUREZA DOTAÇÃO COMPLETA NATUREZA FR  VALOR  RED. 
ORGÃO
EQUIP. E MATERIAIS 05.001.103051500.2023 339030 3375 3.512,00 418 
SAÚDE
Prazo de execução: 06 meses
  R$ 3.512,00 (três mil quinhentos e doze reais).
- ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura CARLOS OLIVER TEIXEIRA DE LIMA  Data: 29 de abril 
de 2021.

Prefeitura MuniciPal de cafezal do Sul
Estado do Paraná
DECRETO Nº 075/2021, DE 30 DE ABRIL DE 2021
SÚMULA:  Estabelece o Plano de Ação do Município de Cafezal do Sul para atender o padrão mínimo de qualidade 
do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, dando 
outras providências.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, e CONSIDERANDO as disposições contidas no Parágrafo Único, Art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020, 
de 5 de novembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º - Fica estabelecido, para o Município de Cafezal do Sul, nos termos do Anexo 01 deste Decreto, o plano de 
ação voltado para a adequação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira 
e Controle - SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro 
de 2020.
Art. 2º - O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, 
incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e 
Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos 
Especiais, resguardada a respectiva autonomia.
Parágrafo único - É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, ainda que estes permitam a comunicação, 
entre si, por intermédio de transmissão de dados.
Art. 3º - A Secretaria ou Departamento responsável referida no plano de ação constante no Anexo 01 deste Decreto 
terá a atribuição de avaliar a situação atual dos Poderes e órgãos no que tange ao atendimento dos requisitos mínimos 
estabelecidos pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020.
§ 1º - O responsável pelo setor de cada ação poderá delegar funções ou atribuir tarefas a outros servidores 
independente da pasta ou órgão.
§ 2º - O responsável pela ação poderá adaptá-la a fim de se obter o resultado esperado do SIAFIC.
Art. 4º - Consta no Anexo 02 os requisitos mínimos e o resultado esperado para o SIAFIC do Município de Cafezal do 
Sul após executadas as ações.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 30 dias do mês de abril de 2021.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 01 

PLANO DE AÇÃO – DECRETO Nº 075/2021 
 

 
Ação 

 
Resultado Esperado 

 
Início 

 
Fim 

 
Responsável 

 
Como será feito 

Ação 01: Realizar estudos e 
avaliação dos requisitos 
necessários ao atendimento do 
Padrão Mínimo de Qualidade do 
SIAFIC 

Permitir que uma equipe 
multidisciplinar e independente 
realize os estudos e ações 
necessárias para a 
concretização das exigências 
dispostas no decreto 
10.540/2020 

05/05/2021 30/06/2021 Secretaria Municipal de 
Fazenda 

 Um estudo com interação 
dos servidores técnicos e 
responsáveis envolvidos a 
fim de repassar os requisitos 
e atribuições até a 
implantação do SIAFIC 

Ação 02: Levantamento de 
requisitos e informações da 
entidade (estrutura 
organizacional, estrutura de 
informática e segurança, 
situação atual dos entes) 

Avaliar a estrutura dos entes 
bem como a situação em que 
se encontram 

01/07/2021 30/09/2021 Divisão da Tecnologia 
da Informação 

 Diagnóstico da estrutura 
organizacional; 

 Diagnóstico de infraestrutura 
de informática e redes; 

 Diagnóstico dos softwares 
contratados e situação dos 
contratos. 

Ação 03*: Avaliar a situação 
atual dos sistemas dos Poderes 
e Órgãos (aderência do sistema 
de contabilidade aos padrões 
mínimos de qualidade do 
Decreto 10.540/2020) 

União dos Órgãos e Poderes 
envolvidos 
Ciência aos diversos 
envolvidos 
Servidores Capacitados 

01/07/2021 31/12/2022 Secretaria Municipal de 
Fazenda 

 Reuniões, exposições, 
interatividade com os 
diversos envolvidos. 

 Diagnóstico acerca do 
atendimento dos requisitos 
mínimos 

Ação 04: Montagem de Edital de 
Licitação com as devidas 
necessidades para garantir o 
funcionamento do SIAFIC 

Contratação de sistema que 
atenda o pleno funcionamento 
do SIAFIC 

01/08/2021 31/12/2021 Diretoria de Compras 
Licitações e Contratos 

 Interação do setor com os 
demais departamentos a fim 
de elaborar o edital com os 
requisitos mínimos 

Ação 05: Auxiliar na elaboração 
do edital de licitação, visando 
garantir que as contratações 
estejam aderentes aos padrões 
mínimos de qualidade do SIAFIC 

Garantir que, 
independentemente da 
necessidade atual ou não de 
contratação, os próximos 
processos licitatórios 
envolvendo a aquisição ou 
locação do software de 
contabilidade esteja dentro dos 
critérios exigidos pela 
legislação. 

01/08/2021 31/12/2021 

Secretaria Municipal de 
Fazenda concomitante a 
atividade da Secretaria 

Municipal de 
Administração 

 Trabalho em conjunto a fim 
de garantir o resultado 
esperado 

Ação 06: Estudo e adequação, 
caso necessário, da estrutura 
funcional do município para 
criação de cargos e funções a 
atender as necessidades do 
decreto federal 

Organograma Municipal 
preparado para as alterações 01/08/2021 31/12/2021 Secretaria Municipal de 

Administração 
 Análise geral das funções e 

atribuições dos cargos 

Ação 07: Realização do(s) 
processo(s) licitatório(s) 

Contrato com o fornecedor de 
sistema com os requisitos 
exigidos, outros componentes 
de estrutura, de rede, etc 
(apontados na ação 02) 

01/01/2022 28/02/2022 

Secretaria Municipal de 
Administração 
concomitante a 

atividade da Diretoria de 
Compras Licitações e 

contratos 

 Processo Licitatório 

Ação 08: Acompanhamento da 
migração de dados, implantação 
e unificação dos softwares 

Garantir que a migração dos 
dados e a implantação dos 
softwares atendam 
integralmente as exigências 
feitas pelo Decreto 
10.540/2020, bem como se 
certificar de que a unificação 
dos softwares acontece de 
forma eficiente e que garanta a 
independência dos demais 
Poderes e órgãos 

01/03/2022 30/06/2022 Secretaria Municipal de 
Fazenda 

 Acompanhamento da coleta; 
 Conferência de informações 

e relatórios; 
 Questionamentos junto a 

empresa responsável pela 
migração e unificação dos 
dados; 

 Testes de aderência. 

Ação 09: Acompanhamento do 
resultado 

Exigência do decreto 
10540/2020 completamente 
atingida 

01/07/2022 31/12/2022 Secretaria Municipal de 
Fazenda 

 Após a implantação, 
acompanhar as 
movimentações, 
confrontando com as 
exigências, a fim de garantir 
total cumprimento 

*Ação 03 será concomitante as mudanças, sendo realizado sempre que necessária. 

 

Síntese das ações e resultado esperado 

Após conhecimento da situação física e, mais especificamente, do sistema informatizado atual, ter informações suficientes para realização de 
processo de contratação de software capaz de atender todos os requisitos exigidos no Decreto Federal n. 10.540/2020. Consequentemente, 
após a implantação, garantir o funcionamento e, também, garantir o padrão mínimo de qualidade ao Sistema Único e Integrado de Execução 
Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC no Município de Cafezal do Sul – PR. 

ANEXO 02
DECRETO Nº 075/2021
REQUISITOS MÍNIMOS DO SIAFIC APÓS EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO
1. Requisitos Contábeis
Resposta afirmativa ao Requisito
0 SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetam ou podem afetar o patrimônio da 
entidade
Os registros contábeis realizados no SIAFIC estão em conformidade com o mecanismo de débitos e créditos em 
partidas dobradas, ou seja, para cada lançamento a debito há outro lançamento a credito de igual valor
No SIAFIC, o registro contábil e efetuado em idioma e moeda corrente nacionais
0 SIAFIC permite a conversão de transações realizadas em moeda estrangeira para moeda nacional a taxa de câmbio 
vigente na data do balanço
Os registros contábeis devem ser efetuados de forma analítica e refletir a transação com base em documentação de 
suporte que assegure o cumprimento da característica qualitativa da verificabilidade
0 registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes elementos:
I- a data da ocorrência da transação;
II- a conta debitada;
III- a conta creditada;
IV- o histórico da transação, com referência a documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de 
código de histórico padronizado;
V- o valor da transação;
VI- VI o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil
No SIAFIC, o registro dos bens, dos direitos e das obrigações possibilita a indicação dos elementos necessários à 
sua caracterização e identificação
0 SIAFIC contempla procedimentos que garantam a segurança, a preservação e disponibilidade dos documentos e 
dos registros contábeis mantidos em sua base de dados
0 SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos
0 SIAFIC veda a alteração dos códigos-fonte ou de suas bases de dados que possam modificar a essência do 
fenômeno representado pela contabilidade OU das demonstrações contábeis
0 SIAFIC veda a utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momenta posteriores 
ao fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as respectivas numerações sequenciais e outros registros de sistema
A escrituração contábil deve representar integralmente o fato ocorrido e observar a tempestividade necessária para 
que a informação contábil gerada não perca a sua utilidade
0 SIAFIC contem rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novas registros, de forma a 
preservar o registro histórico dos atos
2. Requisitos de Transparência
Resposta afirmativa ao Requisito
0   SIAFIC   disponibiliza, em   meio   eletrônico   e   de   forma pormenorizada, as informações sobre a execução 
orçamentaria e financeira, em tempo real (até o primeiro dia útil subsequente a
data do registro contábil)
A disponibiliza9ao em meio eletrônico de acesso público observa os requisitos estabelecidos na Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (Lei nQ 13.709, de 14 de agosto de 2018)
0 SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibiliza as informações 
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos
dados referentes ao empenho, a liquidação e ao pagamento
0 SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibiliza as informações 
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras do número do processo que instrui a execução 
orçamentária da despesa, quando for o caso
0 SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações 
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes a classificação 
orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do 
programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto
0 SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibiliza as informações 
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos desembolsos 
independentes da execução orçamentária
0 SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações 
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes a pessoa física ou jurídica 
beneficiaria do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica- CNPJ, inclusive quanta aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto 
na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários
0 SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações 
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos convênios realizados, 
com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o 
valor
0 SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações 
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras,
quanta a despesa, dos dados referentes ao procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, 
quando for o caso, com o número do respectivo processo
0 SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibiliza as informações 
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanta a despesa, dos dados referentes a 
descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso
0 SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibiliza as informações 
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à previsão da 
receita na lei orçamentária anual
0 SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibiliza as informações 
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanta a receita, dos dados e valores relativos 
ao lançamento, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso
0 SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibiliza as informações 
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos a arrecadação, 
inclusive referentes a recursos extraordinários
0 SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibiliza as informações 
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes ao recolhimento
0 SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibiliza as informações 
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes a classificação 
orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos
3. Requisitos Tecnológicos
Resposta afirmativa ao Requisito
0 SIAFIC permite o armazenamento, a integração, a importação e a exportação de dados, observados o formato, a 
periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União
0 SIAFIC tern mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da 
informação registrada e exportada
Os documentos gerados pelo SIAFIC contêm a identificação do sistema e do seu desenvolvedor
0 SIAFIC tern mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínima, na segregação das funções de 
execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta
0 SIAFIC impede a criação de usuários sem a indicação de CPF ou   Certificado Digital (usuário genérico)
0 SIAFIC mantém controle da concessão e da revogação das senhas de acesso ao sistema
0 SIAFIC arquiva os documentos referentes ao cadastramento e a habilitação de cada usuário e os mantem em boa 
guarda e conservação, em arquivo eletrônico centralizado, que permita a consulta por órgãos de controle interno e 
externo e por outros usuários
0 registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários será mantido no Siafic 
e conterá, no mínima: I - o código CPF do usuário; II - a operação realizada; e Ill- a data ea hara da operação. 0 SIAFIC 
mantem o registro das operações efetuadas no sistema
0 SIAFIC tern mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado a sua base de dados
0 SIAFIC veda a manipulação da base de dados e registra cada operação realizada em histórico gerado pelo banco 
de dados (logs)
0 SIAFIC mantem cópia de segurança da base de dados que permita a sua recuperação em caso de incidente ou de 
falha, com periodicidade diária
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
O Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Terra Roxa/PR, nos termos do art. 26 da Lei nº 
9.514/97, INTIMA JAQUELINE NUNES DA SILVA (CPF 063.631.629-71) e JAIR DA SILVA (CPF 
624.910.409-72), a comparecer na Serventia, na Rua Engenheiro Azauri Guedes Pereira, 595, Sala 
A, Centro, entre 8:30 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis de segunda a sexta-feira, e 
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar deste Edital, para PAGAMENTO (purgação 
da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, no 
valor de R$1.960,81 (um mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e um centavos), posicionado 
em 27/01/2021, e as despesas de intimação e emolumentos, referente ao contrato de financiamento 
com alienação fiduciária 855551714435-5, firmado com o Credor  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
registrado na matrícula nº , desta Serventia, tendo como garantia o imóvel situado na R GOIAS, nº 
1213, CASA, R DOS APOSTOLOS, TERRA ROXA/PR, CEP 85990000, sob pena de vencimento 
antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor e imediata 
execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. O referido é verdade. Dou Fé. Terra 
Roxa/PR, 03 de maio de 2021. Marcelo Antônio Cavalli, Oficial de Registro. 
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CAVALLI:73196010104
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Prefeitura MuniciPal de cidade Gaúcha
Estado do Paraná
DECRETO Nº 084/2021
Ementa: Abre crédito suplementar por superávit financeiro por fonte de recurso, embasado no disposto no artigo 5º da 
Lei Municipal 2379/2020 e artigo 18 da Lei Municipal 2364/2020 e da Outras Providências.
HENRIQUE DOMINGUES, prefeito municipal de Cidade Gaúcha, no uso de minhas atribuições legais.
DECRETA:
Art. 1º Fica nos termos do disposto no artigo 5º da Lei Municipal 2379/2020 e artigo 18 da Lei Municipal 2364/2020 
aberto no corrente exercício financeiro, crédito suplementar por superávit financeiro, por fonte de recursos, apurado 
em 31/12/2020, no montante de R$ 362.067,71 (trezentos e sessenta e dois mil, sessenta e sete reais e setenta e um 
centavos), com a seguinte ordem classificatória:
  05 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
  05.01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Ft Fc 0824412162016 Concessão de benefícios eventuais
1021 2945 3.3.90.32 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 
7.954,66
  05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ft Fc 0824412202020 Manutenção do IGD bolsa família
940 720 3.3.90.30 Material de consumo 338,30
940 738 3.3.90.39 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 7.412,10
940 751 4.4.90.52 Equipamento e material permanente 3.526,29
  06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  06.01 DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ft Fc 1012212312031 Administração geral da saúde
494 2944 3.3.90.30 Material de consumo 80.000,00
494 986 3.3.90.39 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 138.461,82
  06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ft Fc 1030112342034 Atividades de saúde com atenção básica
495 1146 3.3.90.30 Material de consumo 4.968,78
495 1178 3.3.90.39 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 10.000,00
Ft Fc 1030212422042 Manutenção do hospital municipal
498 2941 3.3.90.30 Material de consumo 85.405,76
498 2942 3.3.90.39 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 20.000,00
498 2943 4.4.90.52 Equipamento e material permanente 4.000,00
Art. 2º Para cobertura do crédito de que trata o artigo 1.º, será utilizado como recurso o superávit financeiro apurado 
em balanço patrimonial do exercício de 2020 de acordo com o inciso I, § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64, 
no valor elencado no artigo 1º deste Decreto.
Art. 3º O presente crédito adicional suplementar por provável excesso de arrecadação, não contará no limite 
estabelecido para tais créditos adicionais suplementares, conforme estabelecido no artigo 18, § 2º da Lei Municipal 
2364/2020 e artigo 5º, § 2º da Lei Municipal 2379/2020.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, 4 de maio de 2021.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 223 
De 03/05/2021 
DISPÕE SOBRE A PROMOÇÃO NA CARREIRA POR INCENTIVO AO CONHECIMENTO À SERVIDORES 
MUNICIPAIS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039, DE 23 DE MARÇO DE 2012. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, com 
base no art. 9º, da Lei Complementar n.º 039, de 23 de Março de 2012, que dispõe sobre a 
reestruturação do Plano de Carreira, Cargos, Empregos, Salários, Remuneração e/ou Vencimentos 
dos Servidores Públicos Municipais; 
CONSIDERANDO o requerimento e apresentação do respectivo certificado; 
RESOLVE: 
Art. 1º - CONCEDER promoção por incentivo ao conhecimento à servidora municipal efetiva abaixo 
relacionada, enquadrando-a na nova Referência, de acordo com o Grupo Ocupacional: 
1-GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL-GOAT   
NOME DOCUMENTO CARGO REF. 
ANA PAULA DE CARVALHO PRIORE 062.258.179-13 TÉCNICO EM VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 
C-14 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e 
um. (03/05/2021). 
Oberdam José de Oliveira 
Prefeito Municipal 

Prefeitura MuniciPal de douradina
Estado do Paraná

câMara MuniciPal de douradina
Estado do Paraná
PORTARIA N.º 015/2021
De 04 de maio de 2021.
CONCEDE PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO À SERVIDORA ROSÂNGELA APARECIDA MARTIM CONFORME 
RESOLUÇÃO Nº 01/2012 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011, ART. 036 E SEGUINTES.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
com base no Art. 036 e seguintes da Resolução Nº 01/2012 de 01 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro Geral dos Servidores,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER promoção por capacitação à servidora ROSÂNGELA APARECIDA MARTIM, portadora do 
C.I.R.G. – nº 5.233.314-8 e CPF- n º 809.959.939-04, ocupante do cargo de Técnico Contábil conforme resolução 
citada acima, passando a servidora a ocupar a referência 3 B, Nível IX, do Grupo Ocupacional Legislativo - GOL.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de maio do ano 
de 2021 (04/05/2021).
ANDERSON JUNIOR TREVIZANOTO
Presidente

câMara MuniciPal de taPejara
Estado do Paraná
AUDIÊNCIA PÚBLICA 
CONVITE 
O Município de Tapejara através do Prefeito Municipal, Sr. Rodrigo de Oliveira Souza Koike, em conjunto com a Divisão 
de Contabilidade, Convida a todos para assistirem a apresentação da realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL 
relativa a LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO/2022 em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
que se realizará na seguinte data e local:
Data: 06 de Maio de 2021
Local: Recinto da Câmara Municipal – Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 611
Horário: 14:00 Horas 
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de BraSilândia do Sul
Estado do Paraná
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 022/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
TIPO: MENOR PREÇO 
 A Prefeitura Municipal de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, através do Prefeito Municipal, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a REVOGAÇÃO da licitação e de todos os atos 
decorrentes do edital do PROCESSO LICITATÓRIO N.º 022/2021 – TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021, tendo por 
objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO DISTRITO 
DE ERCILÂNDIA, MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, por interesse da Administração Pública, tendo em vista a 
ocorrência de fato superveniente verificado no Processo Licitatório.
Brasilândia do Sul – PR, 04 de maio de 2021.
Alex Antonio Cavalcante
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa
Estado do Paraná
LEI N° 1.756/2021
SÚMULA: Autoriza abertura de Crédito Especial por Superávit Financeiro e dá outras providências.
ORIGEM: Projeto de Lei nº 017/2021.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Especiais por Superávit Financeiro no 
corrente exercício financeiro de 2021, inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária para o exercício 
de 2021 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 34.501,20 (trinta e quatro mil quinhentos e um reais e 
vinte centavos), referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2020, sem comprometimento 
financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, e aplicação financeira do exercício 
corrente de acordo com a seguinte ordem classificatória:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
09.01 DIVISÃO DE CULTURA
20.606.0019.1.079 INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
4.4.90.93.00 936 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 34.501,20
FONTE 827 CONV.  106/2020 - SEAB - PANIFICADORA COMUNITARIA 34.501,20
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 2020, sem 
comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações e aplicação financeira 
do exercício corrente de acordo com a seguinte fonte de recurso:
COD RED RECEITA DESCRIÇÃO VALOR FONTE
- - 34.501,20 827
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário e esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 04 dias do mês de Maio de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de eSPeranÇa noVa
Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
7º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 01/2021
Inexigibilidade nº 01/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA/PR
CONTRATADO: AUTO POSTO ESPERANÇA LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Considerando a Cláusula Quinta do referido Contrato, o pedido de aumento e o valor 
praticado na refinaria repassado aos distribuidores de derivados de petróleo (documentos anexos), realinha o valor do 
litro da gasolina para R$5,45 (cinco reais e quarenta e cinco centavos), a partir do dia 1º de maio de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo 
instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 30/04/2021.
GLEICY FERNANDA GIROTO BOLSON
Diretora da Divisão de Compras e Licitação

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 016/2021
PROCESSO Nº 039/2021
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 01 (UM) MÉDICO PARA 
ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF RURAL, À RAZÃO DE 40 (QUARENTA) HORAS 
SEMANAS NO DISTRITO DE HERCULÂNDIA, MUNICÍPIO DE IVATÉ-PR.
CONTRATADA: MEDCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 41.460.426/0001-05
VALOR TOTAL: R$ 33.000,00 (TRINTA E TRÊS MIL REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES.
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DECRETO Nº 210/2021, DE 05 DE MAIO DE 2021
SÚMULA: “Define a classificação de atividades de baixo risco ou baixo risco A para fins de dispensa da exigência do 
Alvará de Licença para Localização e demais licenciamentos municipais, conforme a Lei Federal nº 13.874, de 20 de 
setembro 2019, que instituiu a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica”.
A PREFEITA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade 
Econômica;
Considerando a Lei Federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a criação da Rede Nacional para 
a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM;
Considerando a Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, que versa sobre a definição de baixo risco;
Considerando ainda a necessidade de desburocratizar o processo de registro empresarial e pessoas jurídicas, assim 
como, o licenciamento de suas atividades, no âmbito do Município, com observância da legislação urbanística, 
ambiental e sanitária;
DECRETA:
Art. 1º Com vistas a atender o previsto na Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que instituiu a Declaração 
de Direitos de Liberdade Econômica, o Município, através deste decreto, define a classificação de atividades de 
baixo risco ou baixo risco A para fins de dispensa da exigência do Alvará de Licença para Localização e demais 
licenciamentos municipais, tais como, Licenças Ambientais e Sanitária, para instalação e funcionamento de atividades 
econômicas de natureza comercial, industrial ou de prestação de serviços no município.
Parágrafo único. A dispensa de que trata o caput deste artigo não exime as pessoas naturais e jurídicas do dever 
de observar as demais obrigações estabelecidas na legislação pertinente, inclusive as normas de proteção ao 
meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público, assim como os 
regulamentos aplicáveis à legislação sanitária e de prevenção contra incêndio e pânico, estando sujeitas à fiscalização 
pelos órgãos competentes.
Art. 2º Para fins deste decreto, consideram-se:
I - atividade econômica: o conjunto de códigos de atividades constantes da tabela de Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas - CNAE,
II - atividades de baixo risco ou baixo risco A: classificação de atividades cujo efeito específico e exclusivo é dispensar 
a necessidade dos atos públicos municipais de liberação da atividade econômica para operação e funcionamento do 
estabelecimento;
III - atividades de médio risco ou baixo risco B: classificação de atividades que não se enquadrem no conceito de 
baixo risco ou baixo risco A ou no conceito de alto risco, cujo efeito é permitir, automaticamente após o registro, a 
emissão de Alvará de Licença para Localização, a título precário, podendo ou não estar condicionado a existência das 
autorizações e certificados vigentes de outros órgãos licenciadores da atividade;
IV - alto risco: classificação de atividades definidas pelos entes competentes, em atendimento aos requisitos de 
segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndio e por se tratarem de atividades 
geradoras de riscos precisam ser avaliadas pelo poder público antes da emissão do Alvará de Licença para 
Localização.
Art. 3º A dispensa do Alvará de Licença para Localização e demais licenciamentos municipais não desobriga os 
estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços ou similares da prévia inscrição no Cadastro Fiscal 
de que trata os artigos 75 a 79 da Lei Complementar nº 17, de 18 de outubro de 2017.
Parágrafo único. A inscrição a que se refere o caput deste artigo é obrigatória e será sempre precedida da aprovação 
da Consulta Prévia de Viabilidade pela Secretaria Municipal de Fazenda e formalização perante o registro empresarial 
e CNPJ.
Art. 4º A classificação quanto ao risco será avaliada com base nas informações prestadas pelo solicitante, bem como 
nos artigos e anexos deste decreto, podendo o empreendimento ser enquadrado como de baixo risco ou baixo risco 
A para fins de dispensa de licenciamento.
Art. 5º Quando uma ou mais atividades solicitadas não forem classificadas como de baixo risco ou baixo risco A, 
conforme definido nos artigos deste decreto, o estabelecimento fica obrigado ao Alvará de Licença para Localização 
e demais licenciamentos, prévios ou não.
Art. 6º Para efeito específico e exclusivo de dispensar a necessidade de Alvará de Localização e Funcionamento e 
demais atos públicos municipais de liberação da atividade econômica, são consideradas de baixo risco ou baixo risco 
A, aquelas atividades que se qualifiquem simultaneamente, como de:
I - na residência do empreendedor, sem recepção de pessoas; ou
II – aquelas que atendem aos requisitos de baixo risco, conforme Normativa do Corpo de Bombeiros Estadual e;
III - de baixo risco ou baixo risco A para fins de segurança sanitária e ambiental.
Art. 7º No caso de atividades de baixo risco ou baixo risco A é de responsabilidade do estabelecimento a regularidade 
perante o órgão de licenciamento no âmbito da prevenção contra incêndio e pânico.
Art. 8º Classificam-se como de baixo risco ou baixo risco A, conforme inciso II do artigo 6º as atividades:
I - listadas no Anexo I deste decreto;
II - listadas no Anexo II deste decreto quando declaradas no pedido da viabilidade, como exercidas sob as seguintes 
formas de atuação:
a) Centro de processamento de dados;
b) Centro de treinamento;
c) Posto de coleta;
d) Ponto de exposição;
e) Sede;
f) Atividade exercida fora do estabelecimento;
g) Escritório Administrativo.
§ 1º Não serão consideradas atividades de baixo risco ou baixo risco A nos termos do artigo 8º, inciso I, quando 
exercidas sob as seguintes formas de atuação: Depósito Fechado, Almoxarifado, Oficina de Reparação, Garagem e 
Unidade de Abastecimento de Combustíveis.
§ 2º As formas de atuação citadas no Inciso II deste artigo estão descritas no Anexo III.
Art. 9º O enquadramento da atividade segundo o grau de risco se dará por meio do fornecimento de informações e 
de declarações feitas pelo próprio empreendedor quando da realização do procedimento de cadastro no Portal da 
REDESIM, o qual visa ao reconhecimento formal do exercício da atividade no Município, ao registro empresarial e às 
inscrições tributárias, observado que:
I - a pessoa jurídica que desenvolve exclusivamente atividades enquadradas como sendo de baixo risco ou baixo risco 
A, será dispensada do Alvará de Licença para Localização e licenciamento sanitário e ambiental;
II - a pessoa jurídica que desenvolve atividades enquadradas como médio risco ou baixo risco B e alto risco está 
obrigada a emissão do Alvará de Licença para Localização e demais licenciamentos.
Art. 10. A responsabilidade legal pelas informações declaradas e pela classificação das atividades será do requerente
Parágrafo único. O fornecimento de informações falsas ou inexatas são passíveis de sanções administrativas, bem 
como criminais, previstas na legislação vigente, podendo ficar também o responsável técnico corresponsabilizado, 
após apuração de sua culpa ou dolo.
Art. 11. Este decreto entrará em vigor na data sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial 
o Decreto nº142/2021.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 05 (CINCO) DIAS 
DO MÊS DE MAIO DE 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal

ANEXO I
BAIXO RISCO OU BAIXO RISCO A PARA AS FORMAS DE ATUAÇÃO LISTADAS NO ART. 8º, INCISO I
CNAE DESCRIÇÃO
7312-2/00-00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7490-1/05-00 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
6391-7/00-00 Agências de notícias
7311-4/00-00 Agências de publicidade
7911-2/00-00 Agências de viagens
9609-2/02-00 Agências matrimoniais
7729-2/01-00 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos
7721-7/00-00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7722-5/00-00 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares
6810-2/02-00 Aluguel de imóveis próprios
7733-1/00-00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
7729-2/03-00 Aluguel de material médico
7729-2/02-00 Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal, instrumentos musicais
7723-3/00-00 Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios
7729-2/99-00 Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
6911-7/02-00 Atividades auxiliares da justiça
5232-0/00-00 Atividades de agenciamento marítimo
8660-7/00-00 Atividades de apoio à gestão de saúde
9002-7/01-00 Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores
9430-8/00-00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais
8291-1/00-00 Atividades de cobranças e informações cadastrais
6920-6/02-00 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
7020-4/00-00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
6920-6/01-00 Atividades de contabilidade
7410-2/99-00 Atividades de design não especificadas anteriormente
7119-7/02-00 Atividades de estudos geológicos
5920-1/00-00 Atividades de gravação de som e de edição de música
7490-1/04-00 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
8030-7/00-00 Atividades de investigação particular
8020-0/01-00 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
9493-6/00-00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
7420-0/01-00 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
8220-2/00-00 Atividades de teleatendimento
7119-7/99-00 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
6621-5/02-00 Auditoria e consultoria atuarial
9529-1/02-00 Chaveiros
4530-7/03-00 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4541-2/06-00 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4530-7/05-00 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4641-9/03-00 Comércio atacadista de artigos de armarinho
4641-9/02-00 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4647-8/01-00 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/05-00 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4642-7/01-00 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4643-5/02-00 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4643-5/01-00 Comércio atacadista de calçados
4635-4/02-00 Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
4652-4/00-00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4686-9/02-00 Comércio atacadista de embalagens
4651-6/01-00 Comércio atacadista de equipamentos de informática
4649-4/07-00 Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
4689-3/02-00 Comércio atacadista de fios e fibras têxteis beneficiados
4649-4/10-00 Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
4647-8/02-00 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649-4/06-00 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4692-3/00-00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
4649-4/04-00 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4686-9/01-00 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
4642-7/02-00 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4651-6/02-00 Comércio atacadista de suprimentos para informática
4641-9/01-00 Comércio atacadista de tecidos
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4542-1/02-00 Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas
4789-0/04-01 Comércio varejista de peixes ornamentais
4785-7/01-00 Comércio varejista de antigüidades
4755-5/02-00 Comercio varejista de artigos de armarinho
4763-6/04-00 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4755-5/03-00 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4754-7/02-00 Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/03-00 Comércio varejista de artigos de iluminação
4783-1/01-00 Comércio varejista de artigos de joalheria
4761-0/03-00 Comércio varejista de artigos de papelaria
4783-1/02-00 Comércio varejista de artigos de relojoaria
4759-8/01-00 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4782-2/02-00 Comércio varejista de artigos de viagem
4781-4/00-00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4763-6/02-00 Comércio varejista de artigos esportivos
4789-0/08-00 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4763-6/03-00 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4763-6/01-00 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4782-2/01-00 Comércio varejista de calçados
4762-8/00-00 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763-6/05-00 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
4789-0/07-00 Comércio varejista de equipamentos para escritório
4744-0/01-00 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4761-0/02-00 Comércio varejista de jornais e revistas
4761-0/01-00 Comércio varejista de livros
4744-0/99-00 Comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/03-00 Comércio varejista de materiais hidráulicos
4742-3/00-00 Comércio varejista de material elétrico
4754-7/01-00 Comércio varejista de móveis
4789-0/03-00 Comércio varejista de objetos de arte
4759-8/99-00 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4785-7/99-00 Comércio varejista de outros artigos usados
4789-0/02-00 Comércio varejista de plantas e flores naturais
4789-0/01-00 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4755-5/01-00 Comércio varejista de tecidos
4741-5/00-00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4743-1/00-00 Comércio varejista de vidros
4753-9/00-00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00-00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01-00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4756-3/00-00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757-1/00-00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso 
doméstico, exceto informática e comunicação
6810-2/01-00 Compra e venda de imóveis próprios
7319-0/04-00 Consultoria em publicidade
6204-0/00-00 Consultoria em tecnologia da informação
6821-8/01-00 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
6821-8/02-00 Corretagem no aluguel de imóveis
8599-6/05-00 Cursos preparatórios para concursos
6201-5/01-00 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6202-3/00-00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
7410-2/02-00 Design de interiores
7410-2/03-00 Design de produto
5819-1/00-00 Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
5812-3/01-00 Edição de jornais diários
5812-3/02-00 Edição de jornais não diários
5811-5/00-00 Edição de livros
5813-1/00-00 Edição de revistas
8592-9/99-00 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
8592-9/02-00 Ensino de artes cênicas, exceto dança
8593-7/00-00 Ensino de idiomas
7420-0/04-00 Filmagem de festas e eventos
8219-9/01-00 Fotocópias
0121-1/01-00 Horticultura, exceto morango
7420-0/03-00 Laboratório fotográfico
7319-0/03-00 Marketing direto
7912-1/00-00 Operadores turísticos
7490-1/99-00 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
4618-4/99-00 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados 
anteriormente
6621-5/01-00 Peritos e avaliadores de seguros
7210-0/00-00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
7220-7/00-00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
7320-3/00-00 Pesquisas de mercado e de opinião pública
6511-1/02-00 Planos de auxílio-funeral
6319-4/00-00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
8219-9/99-00 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 
anteriormente
5911-1/02-00 Produção de filmes para publicidade
7319-0/02-00 Promoção de vendas
4612-5/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgico e 
químicos
4615-0/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso 
doméstico
4618-4/02-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-
médicohospitalares
4618-4/03-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações
4613-3/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
4614-1/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e 
aeronaves
4611-7/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
4618-4/01-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de 
perfumaria
4619-2/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4542-1/01-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
4530-7/06-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos 
automotores
4617-6/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
4616-8/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
4512-9/01-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
8299-7/07-00 Salas de acesso à internet
6911-7/01-00 Serviços advocatícios
8211-3/00-00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
1822-9/99-00 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
7490-1/03-00 Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
7111-1/00-00 Serviços de arquitetura
7119-7/01-00 Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7119-7/03-00 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
5912-0/01-00 Serviços de dublagem
1822-9/01-00 Serviços de encadernação e plastificação
7112-0/00-00 Serviços de engenharia
8299-7/03-00 Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
8299-7/03-01 Serviços de gravações em metal
7420-0/05-00 Serviços de microfilmagem
5912-0/02-00 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
3329-5/01-00 Serviços de montagem de móveis de qualquer material
7490-1/01-00 Serviços de tradução, interpretação e similares
6311-9/00-00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
8599-6/04-00 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8599-6/03-00 Treinamento em informática
6201-5/02-00 Web design
ANEXO II
BAIXO RISCO OU BAIXO RISCO A PARA AS FORMAS DE ATUAÇÃO LISTADAS NO ART.8º, INCISO II
CNAE DESCRIÇÃO
4744-0/06-00 Comércio varejista de pedras para revestimentos
8592-9/01-00 Ensino de dança
8592-9/03-00 Ensino de música
9329-8/03-00 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares
9329-8/04-00 Exploração de jogos eletrônicos recreativos
6822-6/00-00 Gestão e administração da propriedade imobiliária
9001-9/04-00 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares
9001-9/03-00 Produção de espetáculos de dança
9001-9/02-00 Produção musical
9001-9/01-00 Produção teatral
9319-1/01-00 Produção e promoção de eventos esportivos
8011-1/02-00 Serviços de adestramento de cães de guarda
8230-0/01-00 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

ANEXO III
DESCRIÇÃO DAS FORMAS DE ATUAÇÃO
Centro de processamento de dados Uso exclusivo da empresa, para realização de atividades na área de 
informática em geral.
Centro de treinamento Uso exclusivo da empresa, para realização de atividades de capacitação e treinamentos 
de recursos humanos.
Posto de Coleta Estabelecimento destinado a atender o público com o objetivo de recolher produtos/
materiais/mercadorias/equipamentos/informações para posterior encaminhamento à unidade produtiva responsável 
por sua análise/processamento/beneficiamento/publicação. Ex: posto de coleta de anúncios classificados; posto de 
coleta de material para exames laboratoriais; posto de coleta de filmes fotográficos para revelação; posto de coleta de 
roupas  para lavagem etc.
Ponto de exposição Local para exposição e demonstração de produtos próprios, sem realização de 
transações comerciais, tipo showroom
Sede Administração central da empresa, presidência, diretoria. Não há recepção de clientes.
Atividade exercida fora do estabelecimento Quando a empresa exerce suas atividades no estabelecimento do 
cliente e não em seu próprio estabelecimento.
Escritório Administrativo Estabelecimento onde são exercidas atividades meramente administrativas, tais como: 
escritório de contato, setor de contabilidade, etc.
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DECRETO Nº. 092/2021
EMENTA: Estabelece o Plano de Ação do Município de Esperança Nova para atender o padrão mínimo de qualidade 
do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC, nos termos 
do parágrafo único, do art. 18º, do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO as disposições contidas no Decreto Federal nº 10.540/2020, de 5 de novembro de 2020, o Prefeito 
Municipal de Esperança Nova, no uso das suas atribuições legais:
DECRETA
Art. 1º - Fica estabelecido, para o Município de Esperança Nova, nos termos do Anexo Único deste Decreto, o plano de 
ação voltado para a adequação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira 
e Controle - SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro 
de 2020.
Art. 2º - O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, 
incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e 
Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos 
Especiais, resguardada a respectiva autonomia.
Parágrafo Único. É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, ainda que estes permitam a comunicação, 
entre si, por intermédio de transmissão de dados.
Art. 3º - A comissão especial referida no plano de ação constante no Anexo Único deste Decreto terá a atribuição de 
avaliar a situação atual dos Poderes e órgãos no que tange ao atendimento dos requisitos mínimos estabelecidos pelo 
Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020 e será composta ao menos por:
I.01 (um) servidor integrante do Departamento de Contabilidade do Município;
II.01 (um) servidor municipal da área de Tecnologia da Informação;
III.01 (um) servidor municipal da Secretaria de Fazenda ou Administração.
§ 1º - A comissão especial escolherá um presidente dentre seus membros e estabelecerá os procedimentos que 
regerão os trabalhos.
§ 2º - Poderão participar dos trabalhos da comissão especial referenciada no caput servidores dos demais Poderes e 
órgãos do Município de Esperança Nova.
§ 3º - Poderão participar dos trabalhos da comissão especial referenciada no caput demais servidores do Município 
de Esperança Nova cuja atribuição esteja relacionada a operacionalização do SIAFIC ou de sistemas estruturantes.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
 Esperança Nova/PR, 04 de maio de 2021.
EVERTON BARBIERI
Prefeito

        

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA 
ESTADO DO PARANÁ. 
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ANEXO ÚNICO DO DECRETO MUNICIPAL 092/2021 
PLANO DE AÇÃO – DECRETO FEDERAL N° 10.540/2020 

 
 

Ação 
 

Resultado Esperado 
 

Início 
 

Fim 
 

Responsável 
 

Como será feito 

Ação 01: Designar uma 
comissão especial para estudos 
e avaliação dos requisitos 
necessários ao atendimento do 
Padrão Mínimo de Qualidade do 
SIAFIC 

Permitir que uma equipe 
multidisciplinar e independente 
realize os estudos e ações 
necessárias para a 
concretização das exigências 
dispostas no decreto 
10.540/2020 

04/05/2021 31/05/2021 Secretaria de 
Administração 

● Publicação de Portaria 
instituindo comissão especial 

Ação 02: Levantamento de 
requisitos e informações da 
entidade (estrutura 
organizacional, estrutura de 
informática e segurança, 
situação atual dos entes) 

Avaliar a estrutura dos entes 
bem como a situação em que 
se encontram 

01/06/2021 31/07/2021 Comissão Especial 

● Diagnóstico da estrutura 
organizacional; 

● Diagnóstico de infraestrutura 
de informática e redes; 

● Diagnóstico dos softwares 
contratados e situação dos 
contratos. 

Ação 03: Avaliar a situação atual 
dos sistemas dos Poderes e 
Órgãos (aderência do sistema 
de contabilidade aos padrões 
mínimos de qualidade do 
Decreto 10.540/2020) 

Avaliar os softwares 
atualmente utilizados pelos 
entes municipais e se os 
mesmos atendem os requisitos 
mínimos exigidos pelo decreto 
10.540/2020 

01/06/2021 31/07/2021 Comissão Especial 

● Diagnóstico das 
características dos softwares 
contratados; 

● Diagnóstico acerca do 
atendimento dos requisitos 
mínimos. 

        

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA 
ESTADO DO PARANÁ. 
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Ação 04: Caso necessário, 
realizar reunião/questionário 
junto a empresa fornecedora do 
Software para alinhamento e 
entendimento quanto as ações 
evolutivas que estão em curso 
para adequação aos padrões 
mínimos de qualidade 

Tomar conhecimento das 
medidas em andamento 
adotadas ou planejadas pela 
empresa que fornece o 
software atualmente para o 
Executivo 

01/08/2021 31/10/2021 Comissão Especial 

● Esclarecimento de pontos 
controversos em relação ao 
software, caso existam; 

● Notificação para adequação 
aos requisitos mínimos, caso 
não atenda; 

Ação 05: Caso necessária a 
contratação de novo software, 
realizar as devidas adequações 
no termo de referência e auxiliar 
na elaboração do edital de 
licitação, visando garantir que as 
contratações estejam aderentes 
aos padrões mínimos de 
qualidade do SIAFIC 

Garantir que, 
independentemente da 
necessidade atual ou não de 
contratação, os próximos 
processos licitatórios 
envolvendo a aquisição ou 
locação do software de 
contabilidade esteja dentro dos 
critérios exigidos pela 
legislação. 

01/08/2021 31/12/2021 
Comissão Especial e 

departamento de 
licitações 

● Elaboração de termo de 
referência contendo os 
requisitos mínimos 
estabelecidos pelo decreto 
10.540/2020; 

● Elaboração de edital de 
licitação; 

● Realização de licitação. 

Ação 06: Acompanhamento da 
migração de dados, implantação 
e unificação dos softwares 

Garantir que a migração dos 
dados e a implantação dos 
softwares atendam 
integralmente as exigências 
feitas pelo Decreto 
10.540/2020, bem como se 
certificar de que a unificação 
dos softwares acontece de 
forma eficiente e que garanta a 
independência dos demais 
Poderes e órgãos 

01/10/2021 30/04/2022 Comissão Especial 

● Acompanhamento da coleta; 
● Conferência de informações 

e relatórios; 
● Questionamentos junto a 

empresa responsável pela 
migração e unificação dos 
dados; 

● Testes de aderência. 

 
Aprovado em ____/___/______ 

 
Everton Barbieri 

Prefeito Municipal 

Prefeitura MuniciPal de Guaira
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 247/2021
Data: 04.05.2021
Ementa: estabelece o plano de ação para adequação ao Decreto Federal nº 10.540/2020 (padrão mínimo de 
qualidade do SIAFIC), e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o memorando 
sob o nº 1621/2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido o plano de ação voltado para adequação às disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020 
no que se refere ao atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução 
Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), conforme constante no Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º Ficará a cargo da Administração Municipal, Controladoria Interna e a Contabilidade as atribuições de definir 
os requisitos mínimos de qualidade para os sistemas utilizados pela Administração Municipal (SOFTWARE) sejam 
adaptados às exigências do Sistema SIAFIC, nos poderes Executivo e Legislativo Municipal, e Fundos Especiais, 
resguardada a autonomia.
Art. 3º A elaboração do Projeto Básico que servirá de base para a adaptação dos softwares existentes nos poderes, 
deverá ocorrer a partir da publicação do presente decreto até a data de 31/12/2022.
Art. 4º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação e as funcionalidades a partir de 1º de janeiro de 
2023, conforme Artigo 18 do Decreto Federal nº 10.540/2020.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 04 de maio de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal
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  ANEXO ÚNICO - PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020 

Ref. Decreto Municipal nº 247/2021 de 04.05.2021 

ITEM AÇÃO  QUANDO  ONDE  QUEM  POR QUÊ COMO  
INÍCIO FIM  

  ANTECEDENTE 

1 Incluir nas peças orçamentarias (PPA, LDO, LOA 
2021 e 2022) 03/05/2021 30/08/2021 Poder executivo Contabilidade do 

Executivo 
Atualmente o sistema 

dos poderes são 
diferentes 

Inclusão nas peças  

2 
Planejar, elaborar e realizar licitação para as 
aquisições de insumos, serviços e/ou equipamentos, 
etc, necessários ao projeto do SIAFIC e integrações 
com os principais sistemas estruturantes.  

03/05/2021 31/12/2021 Poder executivo e 
legislativo Licitação e Compras 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 
Realização de 
processo Licitatório 

  REQUISITOS DE INTEGRAÇÃO 

3 
Atestar que o SIAFIC do ente federativo é utilizado 
por todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20 
da LC nº 101/2000. 

03/01/2022 31/03/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

4 
Atestar que o SIAFIC controla e evidencia a situação 
patrimonial do ente público e a sua variação efetiva 
ou potencial, observada a legislação e normas 
aplicáveis 

03/01/2022 31/03/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

5 

Atestar que o SIAFIC controla e evidencia as 
operações realizadas pelos Poderes e órgãos e os 
seus efeitos sobre os bens, os direitos, as 
obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias 
do ente federativo. 

03/01/2022 31/03/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 
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6 

Atestar que o SIAFIC controla e evidencia as 
operações realizadas pelos Poderes e órgãos e os 
seus efeitos sobre os bens, os direitos, as 
obrigações, as receitas e despesas patrimoniais do 
ente federativo. 

03/01/2022 31/03/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

7 

Atestar que o SIAFIC controla e evidencia a aplicação 
dos recursos pelos entes federativos, agrupados por 
ente federativo beneficiado, incluído o controle de 
convênios, de contratos e de instrumentos 
congêneres 

03/01/2022 31/03/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

8 

Atestar que o SIAFIC controla e evidencia os 
recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes 
de créditos adicionais, das receitas prevista e 
arrecadada e das despesas empenhadas, liquidadas 
e pagas à conta desses recursos e das respectivas 
disponibilidades. 

03/01/2022 31/03/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

9 
Atestar que o SIAFIC controla e evidencia perante a 
Fazenda Pública, a situação daqueles que arrecadem 
receitas, efetuem despesas e administrem ou 
guardem bens a ela pertencentes ou confiados 

03/01/2022 31/03/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

10 
Atestar que o SIAFIC controla e evidencia as 
informações necessárias à apuração dos custos dos 
programas e das unidades da administração pública 

03/01/2022 31/03/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

11 

Atestar que o SIAFIC controla e evidencia a aplicação 
dos recursos pelos entes federativos, agrupados por 
ente federativo beneficiado, incluído o controle de 
convênios, de contratos e de instrumentos 
congêneres 

03/01/2022 31/03/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 
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12 
Atestar que o SIAFIC controla e evidencia as 
operações de natureza financeira não compreendidas 
na execução orçamentária, das quais resultem 
débitos e créditos 

03/01/2022 31/03/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

13 

Atestar que o SIAFIC emite relatórios do Diário, 
Razão e Balancete Contábil, individuais ou 
consolidados, gerados em conformidade com o Plano 
de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido 
pelas normas gerais de consolidação das contas 
públicas a que se refere o § 2º do art. 50 da LC nº 
101/2000 

03/01/2022 31/03/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

14 

Atestar que escrituração contábil deve representar 
integralmente o fato ocorrido e observar a 
tempestividade necessária para que a informação 
contábil gerada não perca a sua utilidade. Atestar 
que o SIAFIC assegura a inalterabilidade das 
informações originais, impedindo alteração ou 
exclusão de lançamentos contábeis realizados. 

03/01/2022 31/03/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolveram 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

15 
Atestar que o SIAFIC permite a conversão de 
transações realizadas em moeda estrangeira para 
moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data do 
balanço 

03/01/2022 31/03/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Empresa 
desenvolvedora do 

software e 
Contabilidade do 

Executivo 

A empresa não atende 
este requisito 

Notificação para 
que a empresa 
esteja com esta 
rotina  

16 
Atestar que o SIAFIC é único no ente federativo e 
permite a integração com outros sistemas 
estruturantes existentes 

03/01/2022 31/03/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

17 

Atestar que o SIAFIC permite a emissão das 
demonstrações contábeis e dos relatórios e 
demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, 
econômicos e financeiros previstos em lei ou em 
acordos nacionais ou internacionais, com 
disponibilização das informações em tempo real (até 
o primeiro dia útil subsequente à data do registro 
contábil) 
 

03/01/2022 31/03/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 
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  PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS  

18 
Atestar que o SIAFIC controla e evidencia as 
operações intragovernamentais, com vistas à 
exclusão de duplicidades na apuração de limites e na 
consolidação das contas públicas 

03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

19 
Atestar que o SIAFIC controla e evidencia a origem e 
a destinação dos recursos legalmente vinculados à 
finalidade específica 

03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

20 
Garantir que os responsáveis pelos registros adotam 
providências para a obtenção da documentação na 
forma e no prazo adequados para evitar omissões ou 
distorções 

03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

21 

Atestar que os registros contábeis devem ser 
efetuados de forma analítica e refletir a transação 
com base em documentação de suporte que 
assegure o cumprimento da característica qualitativa 
da verificabilidade. Atestar que o SIAFIC somente 
permite lançamentos contábeis em contas analíticas  

03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

22 
Atestar que o Diário, o Razão e os documentos 
gerados pelo Siafic estão à disposição dos usuários e 
dos órgãos de controle interno e externo, no prazo 
estabelecido 

03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

23 

Atestar que o Siafic assegurara à sociedade o acesso 
às informações sobre a execução orçamentária e 
financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo 
acesso público, nos termos do disposto no inciso II 
do § 1º do art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 
2000, disponibilizadas no âmbito de cada ente 
federativo e em tempo real. 

03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

 
 ESTADO DO PARANÁ 
 MUNICÍPIO DE GUAÍRA  

6 
 

24 

Atestar que o SIAFIC ficará disponível até o vigésimo 
quinto dia do mês para a inclusão de registros 
necessários à elaboração de balancetes relativos ao 
mês imediatamente anterior. Atestar que o SIAFIC 
impede a realização de lançamentos após o dia 25 
do mês subsequente 

03/01/2022 25/01/2023 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

25 

Atestar que o SIAFIC ficará disponível até trinta de 
janeiro para o registro dos atos de gestão 
orçamentária e financeira relativos ao exercício 
imediatamente anterior, inclusive para a execução 
das rotinas de inscrição e cancelamento de restos a 
pagar. Atestar que o SIAFIC impede a realização de 
lançamentos após o dia 30 de janeiro 

03/01/2022 30/01/2023 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

26 

Atestar que o SIAFIC ficará disponível até o último 
dia do mês de fevereiro para outros ajustes 
necessários à elaboração das demonstrações 
contábeis do exercício imediatamente anterior e para 
as informações com periodicidade anual a que se 
referem o § 2º do art. 48 e o art. 51 da LC nº 
101/2000. Atestar que o SIAFIC impede a realização 
de lançamentos após o último dia do mês de 
fevereiro 

03/01/2022 28/02/2023 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

27 

Atestar que o SIAFIC disponibiliza, em meio 
eletrônico e de forma pormenorizada, as informações 
sobre a execução orçamentária e financeira, em 
tempo real (até o primeiro dia útil subsequente à 
data do registro contábil) 

03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

  
 
 

TRANSPARÊNCIA 

28 
Permitir amplo acesso público das seguintes 
informações relativas aos atos praticados pelas 
unidades gestoras ou executoras em relação a 
despesa: 
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29 Os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao 
pagamento 03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 

legislativo 
Contabilidade de cada 

órgão 
Atualmente o sistema 

dos poderes são 
diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

30 
O número do correspondente processo que instruir a 
execução orçamentária da despesa, quando for o 
caso 

03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

31 

A classificação orçamentária, com a especificação da 
unidade orçamentária, da função, da subfunção, da 
natureza da despesa, do programa e da ação e da 
fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme 
as normas gerais de consolidação das contas 
públicas 

03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

32 
Os dados e as informações referentes aos 
desembolsos independentes da execução 
orçamentária: 

03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

33 

A pessoa física ou jurídica beneficiária do 
pagamento, com seu respectivo número de inscrição 
no CPF ou no CNPJ, inclusive quanto aos 
desembolsos de operações independentes da 
execução orçamentária, exceto na hipótese de folha 
de pagamento de pessoal e de benefícios 
previdenciários; 

03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

34 
A relação dos convênios realizados, com o número 
do processo correspondente, o nome e identificação 
por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor 

03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

35 
O procedimento licitatório realizado, ou a sua 
dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com 
o número do respectivo processo 

03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 
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36 Atestar a descrição do bem ou do serviço adquirido, 
quando for o caso 03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 

legislativo 
Contabilidade de cada 

órgão 
Atualmente o sistema 

dos poderes são 
diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

37 

Permitir amplo acesso público das seguintes 
informações relativas aos atos praticados pelas 
unidades gestoras ou executoras em relação a 
receita: 

            

38 À previsão na lei orçamentária anual 03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

39 

Ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da 
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 
e no art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da 
legislação, quando for o caso 

03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

40 À arrecadação, inclusive referentes a recursos 
extraordinários 03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 

legislativo 
Contabilidade de cada 

órgão 
Atualmente o sistema 

dos poderes são 
diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

41 Ao recolhimento 03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Os poderes 
desenvolverão 
rotinas para 
cumprimento deste 
item 

42 

Atestar a classificação orçamentária, contém a 
especificação da natureza da receita e da fonte de 
recursos, observadas as normas gerais de 
consolidação das contas públicas de que trata o § 2º 
do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000 

03/01/2022 31/12/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Contabilidade de cada 
órgão 

Atualmente o sistema 
dos poderes são 

diferentes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 
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43 

Atestar que o SIAFIC permite o armazenamento, a 
integração, a importação e a exportação de dados, 
observados o formato, a periodicidade e o sistema 
estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da 
União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da 
Lei Complementar nº 101, de 2000 

03/01/2022 28/02/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Secretaria de 
Tecnologia e 
Informação e 

Legislativo 

Atualizar conforme 
integração dos poderes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

44 
Atestar que o SIAFIC possui mecanismos que 
garantam a integridade, a confiabilidade, a 
auditabilidade e a disponibilidade da informação 
registrada e exportada 

03/01/2022 28/02/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Secretaria de 
Tecnologia e 
Informação e 

Legislativo 

Atualizar conforme 
integração dos poderes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

45 
Atestar que o SIAFIC contém, no documento contábil 
que gerou o registro, a identificação do sistema e do 
seu desenvolvedor 

03/01/2022 28/02/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Secretaria de 
Tecnologia e 
Informação e 

Legislativo 

Atualizar conforme 
integração dos poderes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

46 Atestar que atende à arquitetura dos Padrões de 
Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING 03/01/2022 28/02/2022 Poder executivo e 

legislativo 

Secretaria de 
Tecnologia e 
Informação e 

Legislativo 

Atualizar conforme 
integração dos poderes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

47 

Atestar que possui mecanismos de controle de 
acesso de usuários baseados, no mínimo, na 
segregação das funções de execução orçamentária e 
financeira, de controle e de consulta, e não permite 
que uma unidade gestora ou executora tenha acesso 
aos dados de outra 

03/01/2022 28/02/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Secretaria de 
Tecnologia e 
Informação e 

Legislativo 

Atualizar conforme 
integração dos poderes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 
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48 
Atestar que o acesso ao Siafic é permitido apenas 
após o cadastramento e a habilitação de cada 
usuário, por meio do número de inscrição no CPF ou 
por certificado digital 

03/01/2022 28/02/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Secretaria de 
Tecnologia e 
Informação e 

Legislativo 

Atualizar conforme 
integração dos poderes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

49 Atestar que há autorização expressa da chefia 
imediata ou de servidor hierarquicamente superior 03/01/2022 28/02/2022 Poder executivo e 

legislativo 

Secretaria de 
Tecnologia e 
Informação e 

Legislativo 

Atualizar conforme 
integração dos poderes 

Reunião de 
explanação aos 
superiores e 
cadastramento 

50 Atestar assinatura do termo de responsabilidade pelo 
uso adequado do Siafic 03/01/2022 28/02/2022 Poder executivo e 

legislativo 

Secretaria de 
Tecnologia e 
Informação e 

Legislativo 

Atualizar conforme 
integração dos poderes 

Reunião de 
explanação aos 
superiores e 
cadastramento 

51 

Atestar que os documentos referentes ao 
cadastramento e à habilitação de cada usuário são 
mantidos em boa guarda e conservação em arquivo 
eletrônico centralizado, que permite a consulta por 
órgãos de controle interno e externo e por outros 
usuários 

03/01/2022 28/02/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Secretaria de 
Tecnologia e 
Informação e 

Legislativo 

Atualizar conforme 
integração dos poderes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

52 

Atestar que o registro das operações de inclusão, 
exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos 
usuários é mantido no Siafic e contém, no mínimo: O 
código CPF do usuário, A operação realizada, A data 
e a hora da operação 

03/01/2022 28/02/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Secretaria de 
Tecnologia e 
Informação e 

Legislativo 

Atualizar conforme 
integração dos poderes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

53 
Atestar que na realização de operações por meio da 
internet, é ser garantida autenticidade através de 
conexão segura 

03/01/2022 28/02/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Secretaria de 
Tecnologia e 
Informação e 

Legislativo 

Atualizar conforme 
integração dos poderes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 
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54 
Atestar que na base de dados do Siafic possui 
mecanismos de proteção contra acesso direto não 
autorizado 

03/01/2022 28/02/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Secretaria de 
Tecnologia e 
Informação e 

Legislativo 

Atualizar conforme 
integração dos poderes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

55 

Atestar que é realizada cópia de segurança da base 
de dados do Siafic que permite a sua recuperação 
em caso de incidente ou de falha, com periodicidade 
diária, sem prejuízo de outros procedimentos de 
segurança da informação 

03/01/2022 28/02/2022 Poder executivo e 
legislativo 

Secretaria de 
Tecnologia e 
Informação e 

Legislativo 

Atualizar conforme 
integração dos poderes 

Inclusão da base 
do legislativo para 
formação de base 
de dados única 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 04 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 

        HERALDO TRENTO 
 Prefeito Municipal  

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa
Estado do Paraná
LEI N° 1.757/2021
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Especial por Provável Excesso de Arrecadação e dá outras providências.
ORIGEM: Projeto de Lei nº 018/2021.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Especiais por Provável Excesso de 
Arrecadação no corrente exercício financeiro de 2021, inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária 
para o exercício de 2021 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 100,00 (cem reais), de acordo com a 
seguinte ordem classificatória:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
09.01 DIVISÃO DE CULTURA
20.606.0019.1.079 INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
4.4.90.93.00 936 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
FONTE 827 CONV.  106/2020 - SEAB - PANIFICADORA COMUNITARIA 100,00
Art. 2º Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do 
excesso de arrecadação da seguinte fonte relacionada:
COD RED RECEITA DESCRIÇÃO VALOR FONTE
456 1.3.2.1.00.1.1.01.04 - RENDIMENTOS RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS ÁREAS 
100,00 827
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário e esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 04 dias do mês de Maio de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeSte
Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 211/2021
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do TOMADA DE PREÇOS nº 05/2021, dando outras 
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;
  D E C R E T A:
  Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 
322/2021 de 15/04/2021, publicado em 20/04/2021 sobre o Processo de Licitação nº 09/2021, que tem por objeto 
Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas sendo nos seguintes trechos: 
Rua Claudete Ribas Camargo entre a Av. Wenceslau Brás e R. São Mateus do Sul Rua Pirapó entre a Av. Wenceslau 
Brás e R. São Mateus do Sul.
  Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.
PROPONENTE: VALOR
VALOR POR EXTENSO
CONSTRUTORA LONGUINI LTDAR$ 321.748,35Trezentos e vinte e um mil setecentos e quarenta e oito reais e 
trinta e cinco centavos.
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste 
Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal, 04 de Maio de 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeSte
Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 215/2021
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Pregão Eletrônico nº 26/2021, dando outras 
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;
  D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto nº 156/2021 
de 12 de Abril de 2021, publicado em 13/04/2021, sobre o Processo de Licitação nº 11/2021, que tem por objeto a 
Contratação de serviço de elaboração, organização, planejamento e execução no Processo Seletivo Simplificado, 
entende se necessária a realização do mesmo antes das contratações por tempo determinado, com critérios objetivos, 
de modo a assegurar a prevalência dos princípios constitucionais que regem a administração pública.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.
PROPONENTE: VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSO
Objetiva Concursos Ltda R$215,00 Duzentos e Quinze Reais
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste 
Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal, 04 de Maio de 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeSte
Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 212/2021
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do TOMADA DE PREÇOS nº 07/2021, dando outras 
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;
  D E C R E T A:
  Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 
322/2021 de 15/04/2021, publicado em 20/04/2021, sobre o Processo de Licitação nº 11/2021, que tem por objeto 
Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos seguintes trechos: Rua 
Peabiru entre a Av. Guilherme Rigolon e Rua Santa Catarina - Rua Nova Peabiru entre a R. Paraíba e Rua Ceará.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.
PROPONENTE:  VALOR VALOR POR EXTENSO
CONSTRUTORA LONGUINI LTDA R$ 206.608,94 Duzentos e seis mil seiscentos e oito reais e noventa e 
quatro centavos.
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste 
Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal, 04 de Maio de 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de iVaté
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - No 017/2021
O MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 95.640.553/0001-15, com 
sede na Av. Rio de Janeiro, 2758, Sala 03, nesta cidade, através da sua Comissão Permanente 
de Licitações, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
– REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de receber 
propostas para o objeto descrito no presente edital e seus anexos.
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento 
de máscara de proteção dupla para a volta às aulas no município de Ivaté-PR, conforme 
especificações contidas no edital e seus anexos.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, ressalvado o direito de prorrogação de 
acordo com o art. 57, inc. II da lei 8.666/93, reajustado anualmente conforme o índice inflacionário 
do período.
PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 
05 (cinco) dias após a solicitação do município.
1. Nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014, poderão participar 
deste Pregão exclusivamente as microempresas, pertencentes ao ramo de atividade relacionado 
ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a 
todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no site: www.ivate.pr.gov.br
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
CREDENCIAMENTO: 19 de maio de 2021 até às 09:00 horas
ABERTURA DOS ENVELOPES: 19 de maio de 2021 às 09:00 horas
Edifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, 04 de maio de 2021.
Tania Roberta Santos Stevanato
Pregoeira
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Prefeitura MuniciPal de iVaté
Estado do Paraná
DECRETO Nº 66/2021
SÚMULA: Estabelece o Plano de Ação do Município Ivaté-PR para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema 
Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC, nos termos do parágrafo 
único, do art. 18º, do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.
CONSIDERANDO as disposições contidas no Decreto Federal nº 10.540/2020, de 5 de novembro de 2020, o Prefeito 
Municipal de Ivaté-PR, no uso das suas atribuições legais:
DECRETA
Art. 1º - Fica estabelecido, para o Município de Ivaté, nos termos do Anexo Único deste Decreto, o plano de ação 
voltado para a adequação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e 
Controle - SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro 
de 2020.
Art. 2º - O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, 
incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e 
Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos 
Especiais, resguardada a respectiva autonomia.
§ 1º - É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, ainda que estes permitam a comunicação, entre si, 
por intermédio de transmissão de dados.
Art. 3º - A comissão especial referida no plano de ação constante no Anexo Único deste Decreto terá a atribuição de 
avaliar a situação atual dos Poderes e órgãos no que tange ao atendimento dos requisitos mínimos estabelecidos pelo 
Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020 e será composta ao menos por:
I. 01 (um) servidor integrante do Departamento de Contabilidade do Município;
II.01 (um) servidor municipal da área de Tecnologia da Informação;
III.01 (um) servidor municipal da Secretaria de Fazenda ou Administração.
§ 1º - A comissão especial escolherá um presidente dentre seus membros e estabelecerá os procedimentos que 
regerão os trabalhos.
§ 2º - Poderão participar dos trabalhos da comissão especial referenciada no caput servidores dos demais Poderes 
e órgãos do Município de Ivaté-PR.
§ 3º - Poderão participar dos trabalhos da comissão especial referenciada no caput demais servidores do Município de 
Ivaté-PR cuja atribuição esteja relacionada a operacionalização do SIAFIC ou de sistemas estruturantes.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, aos 04 dias do mês de Maio do ano 2021.
 Denílson Vaglieri Prevital
Prefeito

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

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

e-mail: administracao@ivate.pr.gov.br  
___________________________________________________________________ 

ANEXO ÚNICO DO DECRETO MUNICIPAL 66/2021 
PLANO DE AÇÃO – DECRETO FEDERAL N° 10.540/2020 

 
 

Ação 
 

Resultado Esperado 
 

Início 
 

Fim 
 

Responsável 
 

Como será feito 

Ação 01: Designar uma comissão 
especial para estudos e avaliação dos 
requisitos necessários ao atendimento 
do Padrão Mínimo de Qualidade do 
SIAFIC 

Permitir que uma equipe 
multidisciplinar e independente 
realize os estudos e ações 
necessárias para a concretização 
das exigências dispostas no decreto 
10.540/2020 

04/05/2021 31/05/2021 Secretaria de 
Administração 

 Publicação de Portaria 
instituindo comissão especial 

Ação 02: Levantamento de requisitos e 
informações da entidade (estrutura 
organizacional, estrutura de informática 
e segurança, situação atual dos entes) 

Avaliar a estrutura dos entes bem 
como a situação em que se 
encontram 

01/06/2021 31/07/2021 Comissão 
Especial 

 Diagnóstico da estrutura 
organizacional; 

 Diagnóstico de infraestrutura 
de informática e redes; 

 Diagnóstico dos softwares 
contratados e situação dos 
contratos. 

Ação 03: Avaliar a situação atual dos 
sistemas dos Poderes e Órgãos 
(aderência do sistema de contabilidade 
aos padrões mínimos de qualidade do 
Decreto 10.540/2020) 

Avaliar os softwares atualmente 
utilizados pelos entes municipais e 
se os mesmos atendem os 
requisitos mínimos exigidos pelo 
decreto 10.540/2020 

01/06/2021 31/07/2021 Comissão 
Especial 

 Diagnóstico das 
características dos softwares 
contratados; 

 Diagnóstico acerca do 
atendimento dos requisitos 
mínimos. 

Ação 04: Caso necessário, realizar 
reunião/questionário junto a empresa 
fornecedora do Software para 
alinhamento e entendimento quanto as 
ações evolutivas que estão em curso 
para adequação aos padrões mínimos 
de qualidade 

Tomar conhecimento das medidas 
em andamento adotadas ou 
planejadas pela empresa que 
fornece o software atualmente para 
o Executivo 

01/08/2021 31/10/2021 Comissão 
Especial 

 Esclarecimento de pontos 
controversos em relação ao 
software, caso existam; 

 Notificação para adequação 
aos requisitos mínimos, caso 
não atenda; 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ 
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Ação 05: Caso necessária a 
contratação de novo software, realizar 
as devidas adequações no termo de 
referência e auxiliar na elaboração do 
edital de licitação, visando garantir que 
as contratações estejam aderentes aos 
padrões mínimos de qualidade do 
SIAFIC 

Garantir que, independentemente 
da necessidade atual ou não de 
contratação, os próximos 
processos licitatórios envolvendo a 
aquisição ou locação do software 
de contabilidade esteja dentro dos 
critérios exigidos pela legislação. 

01/08/2021 31/12/2021 

Comissão 
Especial e 

departamento 
de licitações 

 Elaboração de termo de 
referência contendo os 
requisitos mínimos 
estabelecidos pelo decreto 
10.540/2020; 

 Elaboração de edital de 
licitação; 

 Realização de licitação. 

Ação 06: Acompanhamento da 
migração de dados, implantação e 
unificação dos softwares 

Garantir que a migração dos dados 
e a implantação dos softwares 
atendam integralmente as 
exigências feitas pelo Decreto 
10.540/2020, bem como se 
certificar de que a unificação dos 
softwares acontece de forma 
eficiente e que garanta a 
independência dos demais Poderes 
e órgãos 

01/10/2021 30/04/2022 Comissão 
Especial 

 Acompanhamento da coleta; 
 Conferência de informações 

e relatórios; 
 Questionamentos junto a 

empresa responsável pela 
migração e unificação dos 
dados; 

 Testes de aderência. 

 
   
Aprovado em 04/05/2021 
  
 

 
Denílson Vaglieri Prevital 

Prefeito 
 

 

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 017/2021
PROCESSO Nº 040/2021
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA AMBULÂNCIA 
RENAULT MASTER – PLACAS BCA 1455 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IVATÉ-PR.
CONTRATADA: GARCEZ E SANTOS LTDA
CNPJ: 05.153.060/0001-68
VALOR MÁXIMO: R$ 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES.

Prefeitura MuniciPal de Maria helena
Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 05
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2016, firmado em 10 de maio de 2016, do Pregão 
Presencial nº 033/2016.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA,
CONTRATADA: PHFG – EXCELENCIA EM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS EM GERAL PARA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME, com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, 
firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO da vigência 
estabelecido na Cláusula Segunda do Contrato de Prestação de Serviços n.º 067/2016, firmado em 10 de maio de 
2016, conforme justificativa anexa ao processo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO: Pelo Presente Termo Aditivo fica prorrogado até 10 de maio de 2022 o 
prazo de vigência estabelecido na Cláusula Segunda do Contrato de Prestação de Serviços n.º 067/2016.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: Fica mantido o valor mensal de 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta 
reais).
CLÁUSULA QUARTA – 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, 04 de maio de 2021.
MARLON RANCER MARQUES
Prefeito Municipal
PAULO HENRIQUE FIGUEREIDO
Sócio Administrador
Testemunhas:
1.     2.
JHENNIFFER MARIANE ROMIG  LINCON APARECIDO SILVA TAVARES
RG nº 9.810.879-3   RG nº 12.529.101-5

Prefeitura MuniciPal de Maria helena
Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 01
AO CONTRATO DE FORNECIMENTO 057/2021, firmado em 09 de Abril de 2021, Pregão Presencial n° 022/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: GILSON PEREIRA DE LUCENA 04546716958, com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto ACRESCER no valor original do 
contrato, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), tendo em vista alteração do projeto original.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: Fica acrescido o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).
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, 04 de maio de 2021.

Prefeitura MuniciPal de Maria helena
Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 01
AO CONTRATO DE FORNECIMENTO 056/2021, firmado em 09 de Abril de 2021, Pregão Presencial n° 022/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, 
CONTRATADA: VIOLA MIX MOVEIS – EIRELI, com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto ACRESCER no valor original do 
contrato, o valor de R$ 1700,00 (mil e setecentos reais), tendo em vista alteração do projeto original.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: Fica acrescido o valor R$ 1700,00 (mil e setecentos reais).
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, 04 de maio de 2021.

Prefeitura MuniciPal de Maria helena
Estado do Paraná
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 003 (Contratação Temporária)
Referente ao Edital de Processo Seletivo Nº 001/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA,  ESTADO DO PARANÁ, usando das faculdades outorgadas pelo art. 
66, incisos VI e IX, da Lei  Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Convocar o (s) candidato (s) abaixo relacionado (s), aprovado (s) no Processo Seletivo aberto pelo Edital nº 001/2021, 
a fim de submeter-se ao Exame de Sanidade Física e Mental, e posterior contratação:
Cargo: Professor (20 horas)
NOME CLASSIFICAÇÃO
CLEONICE PEREIRA GOMES CABRAL 4º
ANGELA VALENTINA FREGNE DA SILVA 5º
O (s) candidato (s) convocado (s) por este Edital deverá (ão) comparecer (rem) em qualquer um dos locais do quadro 
abaixo para avaliação de sanidade física e mental:
Local: Endereço:
U.B.S. Rua Bom Sucesso, n.º 487, Vila Brasília– Fone: 44 3662-1029 (ao lado do CRAS) – Verificar disponibilidade 
de horário para atendimento.
Pronto Atendimento Av. Paraná, nº 991- Fone: 44 3662-1034 - Verificar disponibilidade de horário para 
atendimento.
Deverão portar consigo os resultados dos exames abaixo relacionados para que possa ser emitido, por médico do 
município de Maria Helena-Pr, o Atestado de Sanidade Física e Mental, sendo que os custos dos exames correrão 
por conta do candidato:
- Raio X do Tórax;
- Hemograma;
- Urina Tipo 1.
Após aprovação nos Exames Médicos, o candidato deverá comparecer até o dia 11 de maio de 2021, na Divisão 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Maria Helena, portando o original e fotocópia dos seguintes 
documentos:
- C.P.F.
- Cédula de Identidade (R.G.).
- Carteira de Trabalho e PIS/PASEP.
- Carteira Nacional de Habilitação, quando for o caso;
- Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
- Título de Eleitor e Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência;
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
- Comprovante da escolaridade exigida para o cargo (acompanhado de histórico escolar) e, quando ser o caso, 
registro no órgão de classe;
- Comprovante de residência;
- Uma foto 3X4 recente;
- Atestado de Sanidade Física e Mental (Emitido por médico do município); e
- Certidão Negativa de Ações Civis e Criminais.
- Apresentar os documentos originais com cópia (ou entregar cópias autenticadas em cartório), que compuseram o 
currículo, no que tange à pontuação.
Maria Helena-PR, 04 de maio de 2021.
MARLON RANCER MARQUES
Prefeito Municipal

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ 

Avenida Marília, 1920 – Centro 
CEP: 87.470-000 – Fone/Fax: (44) 3534-8000 
CNPJ: 76.404.136/0001-29 – Mariluz/Paraná 

EXTRATO DO CONTRATO nº 14/2021 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR. 

CNPJ: 76.404.136/0001-29 

CONTRATADO: IMPRIMAX CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 23.694.923/0001-96 

BASE LEGAL: Pregão Eletrônico nº 09/2021            

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento/confeccão de materiais de 

metalurgica (portões, grades, toldos, etc); conforme descrição contida no termo de 

referência e no edital. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 56.519,50 (cinquenta e seis mil, quinhentos e dezenove reais e 

cinquenta centavos).  

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 (dez) dias, mediante crédito em conta corrente e 

apresentação da nota fiscal/fatura, preenchidas sem emendas e sem rasuras. 

FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta 

e cinco) dias, contados a partir de sua assinatura. 

Mariluz, 04 de maio de 2021. 

 
 

MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR. 
CNPJ: 76.404.136/0001-29 

 

IMPRIMAX CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 23.694.923/0001-96 

 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ 

Avenida Marília, 1920 – Centro 
CEP: 87.470-000 – Fone/Fax: (44) 3534-8000 
CNPJ: 76.404.136/0001-29 – Mariluz/Paraná 

ESTRATO DO CONTRATO nº 13/2021 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR. 

CNPJ: 76.404.136/0001-29 

CONTRATADO: ESMANI PEREIRA DA SILVA 

CNPJ: 11.532.257/0001-00 

BASE LEGAL: Pregão Eletrônico nº 09/2021            

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento/confeccão de materiais de 

metalurgica (portões, grades, toldos, etc); conforme descrição contida no termo de 

referência e no edital. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 84.083,99 (oitenta e quatro mil, oitenta e três reais e noventa 

e nove centavos).  

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 (dez) dias, mediante crédito em conta corrente e 

apresentação da nota fiscal/fatura, preenchidas sem emendas e sem rasuras. 

FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta 

e cinco) dias, contados a partir de sua assinatura. 

Mariluz, 04 de maio de 2021. 

 
 

MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR. 
CNPJ: 76.404.136/0001-29 

 

ESMANI PEREIRA DA SILVA 
CNPJ: 11.532.257/0001-00 

 
 

Prefeitura MuniciPal de Mariluz
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ - UASG: 987689
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 042/2021
O MUNICÍPIO DE MARILUZ torna público o certame licitatório, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, com 
participação exclusiva de MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL, em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, Leis 8.883/94, 9.648/98, 
9.854/99 e 10.520/02, Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014.
DATA DA ABERTURA: 17 de maio de 2021. HORÁRIO: 09:00 horas - LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br 
- OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais para adequação das Escolas Municipais, Materiais 
para Proteção Individual para o combate a COVID-19 e Equipamentos para utilização na Vigilância Epidemiológica, 
conforme descrição contida no termo de referência e no edital. O presente edital poderá ser retirado no Portal 
Transparência do Município, no Portal de Compras Governamentais (Compras Net) ou na Divisão de Compras, 
situada à Avenida Marília, nº 1920, Centro. Informações pelo fone (44) 3534-8000 com Karina.
Mariluz, 04 de maio de 2021.
Karina Costa Pensin
Pregoeira

câMara MuniciPal de noVa olíMPia
Estado do Paraná
Ato da Mesa 05/2021.
Súmula: “Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e à transmissão do coronavírus (COVID-19) 
no âmbito da Câmara Municipal de Nova Olímpia, PR”.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais conferido 
pelo Art. 38, I, do Regimento Interno,
CONSIDERANDO o agravamento da situação envolvendo o CORONAVÍRUS (COVID-19) no Município de Nova 
Olímpia;
CONSIDERANDO as orientações da Organização Mundial de Saúde para prevenção da propagação do vírus;
CONSIDERANDO as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO a expedição do Decreto n° 062/2021 pela Administração do Município de Nova Olímpia.
CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos serviços públicos com a menor circulação de pessoas possível.
RESOLVE adotar as seguintes medidas
 Art. 1º Ficam suspensas, do dia 4 ao dia 14 de maio de 2021, as sessões plenárias ordinárias presenciais, bem como 
as reuniões de comissões da Câmara Municipal de Nova Olímpia.
 §1° As sessões extraordinárias, e suas deliberações serão convocadas preferencialmente por meio eletrônico, 
podendo as convocações se darem através de meio eletrônico, e-mail ou WhatsApp (inclusive utilizando-se de grupo 
composto por vereadores e servidores do Poder Legislativo).
§ 2º Excepcionalmente fica dispensado o prazo de antecedência para convocação previsto no inciso I do artigo 77 
do Regimento Interno.
 § 3° O prazo de suspensão poderá ser revisto a qualquer momento.
Art. 2º Fica suspensa pelo mesmo período a presença de público nas sessões, bem como nas dependências da 
Câmara Municipal de Nova Olímpia, podendo tal prazo ser revisto.
Art. 3º As sessões extraordinárias da Câmara Municipal, no período acima, ficam restritas apenas à fase da Ordem 
do Dia.
Parágrafo único. Em tais sessões físicas ou eletrônicas se farão presentes apenas os vereadores e os servidores cuja 
atividade for essencial à realização do ato, podendo haver convocação a critério da Presidência.
Art. 4º As reuniões das Comissões Permanentes serão realizadas de forma remota sempre que houver necessidade 
de apreciação de matéria de sua competência, sendo a manifestação do vereador considerada como presença do 
mesmo ao ato, cabendo ao mesmo o cumprimento de seus deveres.
§ 1° Eventuais pareceres técnicos e documentações necessárias a apreciação da matéria poderão ser, da mesma 
forma, remotamente compartilhados.
§ 2° Será oficiado o Poder Executivo para que eventuais projetos de lei, ofícios, comunicados ou outros documentos e 
seus anexos sejam encaminhados ao Poder Legislativo via email (câmara-no@hotmail.com) servindo como protocolo 
a confirmação de recebimento pelo servidor recebedor, que deverá se identificar.
Art. 5° A comunicação oficial entre Presidência, vereadores e servidores, o envio ou encaminhamento de Ofícios, Atas, 
documentos e comunicados em geral poderá, em caso de necessidade, se dar por meio telefônico ou ainda via email 
ou whatsapp, possuindo validade, sendo de responsabilidade de cada um dos envolvidos o monitoramento de seus 
aparelhos telefônicos, emails e aplicativos.
Art. 6° Os servidores públicos do Poder Legislativo prestarão os seus serviços de forma remota ou home office, não 
ficando obrigados a comparecimento de forma presencial ao local de trabalho, devendo, no entanto, manter controle 
de produtividade, sujeitos ainda a escala para o atendimento eventualmente necessário para que as atividades sejam 
regularmente mantidas.
§1° O atendimento ao público será mantido e realizado através do telefone (44) 3685-1233 e e-mail câmara-no@
hotmail.com. Em sendo necessário será utilizado o sistema “siga-me” para ligações, quando será designado servidor 
para tal atividade, o qual ficará responsável pelo encaminhamento das mesmas a quem for necessário.
§2° O site do Poder Legislativo será mantido atualizado – http://www.cmnovaolimpia.pr.gov.br com.
Art. 7º Ficam cancelados pelo mesmo período as Sessões Solenes, Audiências Públicas e quaisquer outros eventos já 
programados, inclusive o uso do Plenário por terceiros, podendo o prazo ser revisto a qualquer momento.
Art. 8º O presente ato entra em vigor nesta data, sendo publicado e disponibilizado no site do Poder Legislativo, sendo 
também afixada na Porta da sede da Câmara Municipal.
             Nova Olímpia, 04 de maio de 2021.
MARIA MACIEL LIMA GRIFFO                MARCELO RODRIGUES DE S. AURELIANO
               Presidente                                                                  Vice-Presidente
SÉRGIO APARECIDO PEREIRA DA CRUZ
1º Secretário

Prefeitura MuniciPal de noVa oliMPia
Estado do Paraná
PORTARIA N.º 115/2021
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias ao servidor SEBASTIAO VICENTE, de acordo com o Estatuto do 
Servidor do Município de Nova Olímpia, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor SEBASTIAO VICENTE, portador da Cédula de Identidade R.G. 3.699.815-6 SSP/
PR e C.P.F. 529.712.449-20, sendo 30(trinta) dias de descanso de 05 de maio a 03 de junho de 2021, de acordo com 
o Estatuto dos Servidores do Município de Nova Olímpia.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, convalidando o ato pela publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 03 dias do mês de maio do ano de 2021.
LUIZ LÁZARO SORVOS
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de noVa oliMPia
Estado do Paraná
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de Serviços de consultoria de investimentos, pareceres técnicos, auxílio 
para informações ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná na entrega do DAIR e DPIN referente ao Fundo de 
Previdência Municipal do Município de Nova Olímpia, descritas no Anexo I nos termos da Lei n° 8.666/93.
2 - SOLICITANTE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA.
3 - RAZÃO DA DISPENSA:
O valor a ser gasto pela aquisição está dentro do limite de dispensa, previsto no inciso II do art. 24    da Lei n° 8.666/93.
4 – FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93.
5 - CONTRATADA:
Empresa: CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 11.340.009/0001-68
Endereço: RUA BARAO DE PARANAPIACABA
Bairro: ENCRUZILHADA
Cidade: SANTOS                                                                     U.F.: SP
6 - PREÇO:
R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), divididos em 12 parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais).
7 – JUSTIFICATIVA DO EXECUTOR E PREÇO:
Consultando as empresas do ramo pertinente ao objeto solicitado, encontrou-se o menor preço, na empresa CREDITO 
& MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, a qual encontra-se em dia com suas obrigações 
tributárias e previdenciárias conforme certidões apresentadas.
Nova Olímpia, 04 de maio de 2021.
MARIA CRISTINA GUADAGNINI PEREIRA
Presidente do Fundo de Previdência Municipal

Prefeitura MuniciPal de noVa oliMPia
Estado do Paraná
EDITAL RESUMIDO
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 016/2021
EXCLUSIVO PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS
Processo n.º 1.007
Tipo Menor Preço por Item
Encontra-se aberta, na Divisão de Licitação e Compras da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, 
localizada na Avenida Higienópolis, 821, Bairro Centro, nesta cidade de Nova Olímpia (PR), a LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL SRP, tipo menor preço por item, conforme relação contida no ANEXO I do 
Edital de Pregão Presencial n.º 016/2021, objetivando registro de preço para futura e eventual aquisição de pneus 
novos e prestação de serviços de recapagem de pneus para a frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal De 
Nova Olímpia, pelo período de 1 (um) ano, conforme relação com quantidade e especificações constantes do edital.
A licitação será regida pelas Leis Federais n.º 8.666/1993, n.º 10.520 e demais legislação pertinente.
ENTREGA DOS ENVELOPES:
Encerrar-se-á às 09:00h do dia 19 de Maio de 2021.
SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:
às 09:30 horas do dia 19 de Maio de 2021.
Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as 
condições constantes do Edital.
O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, no Depto. de 
Licitações, na Secretaria Geral, localizada na Avenida Higienópolis n.º 821, Centro,   na cidade de Nova Olímpia (PR) 
de segunda a sexta feira, em horário de expediente. Outras informações inerentes a este Pregão poderão ser obtidas, 
pelos interessados, ainda, pelos telefones (44) 3685-1313.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 04 de Maio de 2021.
LUIZ LAZARO SORVOS
Prefeito Municipal

MunicíPio de Pérola
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Prestação de Serviços nº 38/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: DOMICIANO, OLIVEIRA & REIS LTDA
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica da área da saúde, para prestação de serviços de saúde atendimento 
urgência, emergência e ambulatorial, e demais especialidades médicas existentes na Secretaria Municipal de Saúde 
de Pérola para o período 12 (doze) meses, para atendimento em caráter complementar aos usuários do Sistema Único 
de Saúde-SUS, para os seguintes serviços médicos: Exames de Ultrassonografia.
Valor Total: R$ 140.800,00 (Cento e quarenta mil e oitocentos reais).
Vigência: 05/05/2021 a 31/03/2022
Fundamentação: Inexigibilidade nº 11/2021
Adjudicada e Homologada: 04/05/2021.
PAULO FERNANDO TRAVAIN BENTO
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.
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segregação de funções, para controle 
ou consulta e também de acesso aos 
dados das demais Unidades Gestoras 
(cadastros com CPF ou Certificado 
Digital e codificação própria e 
intransferível).  

segregação de usuários de acordo 
com a função, estabelecendo nível 
de acesso e controle de cada usuário 
pode ter acesso. 

Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município 
Esta atividade terá 
acompanhamento realizado pela 
Comissão Responsável pela 
Implantação do SIAFIC local. 

sistema, que permitam acesso a sua 
atividade e conceda permissões de 
acordo com cada nível de usuário. 

15 Garantir o acesso ao SIAFIC para 
usuários cadastrados seja dado por 
autorização de superiores do 
administrador do SIAFIC mediante 
assinatura de termo de 
responsabilidade e e que seja realizado 
login através de CPF e Senha ou 
Certificado Digital. 
 

Afiançar que os todos usuários 
cadastrados para acesso ao SIAFIC 
local, tenham autorização prévia dos 
superiores de cada órgão do 
município, formalizado por meio de 
ofício ou termo de responsabilidade 
onde esses usuários tenham acesso 
ao sistema por meio usuário e senha 
e/ ou certificado digital. 

05/05/2021 31/12/2022 Poder Executivo/ Poder 
Legislativo/ Autarquias/ Fundo 
de Previdência Municipal. 
Empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município 
 

Criação de rotina de trabalho em 
todos os órgãos do poder público 
municipal, estabelecendo a 
obrigatoriedade da formalização da 
autorização de acesso ao SIAFIC 
local, por parte dos superiores para 
que um novo usuário seja cadastrado. 

16 Garantir que o SIAFIC permite 
auditoria de dados para controlar 
Inserções, Exclusões ou Alterações 
efetuadas pelos Usuários com a 
identificação do CPF, operação 
Realizada, Data e Hora com acesso 
restrito à usuários permitidos. 
 

Assegurar que o SIAFIC local, 
possua mecanismos de controle das 
atividades dos usuários com 
informações que permitam 
identificar o autor, a data, o horário, 
e procedimentos realizados pelo 
usuário enquanto mesmo utilizava o 
sistema. 

05/05/2021 31/12/2022 Empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município 
Esta atividade terá 
acompanhamento realizado pela 
Comissão Responsável pela 
Implantação do SIAFIC local. 

Oferta de ferramenta a ser elaborada 
pela empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município, que permita o controle das 
atividades dos usuários e o acesso as 
das informações inseridas, excluídas 
e alteradas de forma individual por 
cada pessoa que tem acesso ao 
SIAFIC local. 
 

17 Garantir que o SIAFIC evidencia, NO 
MÍNIMO: - I. os bens, os direitos, as 
obrigações, as receitas e as despesas 
orçamentárias ou patrimoniais - II. a 
execução das receitas e despesas 
orçamentárias, bem como suas 
alterações - III. a situação patrimonial 
e sua variação - IV. a apuração dos 

Afiançar que o SIAFIC local, 
registra de todos os atos e fatos 
relacionados a movimentação de 
contábil, financeira e patrimonial do 
município, e consonância com os 
layouts da STN e órgãos de Controle 
como Tribunais de Contas, de forma 
integral e tempestiva, com amplo 

05/05/2021 31/12/2022 Empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município 
Esta atividade terá 
acompanhamento realizado pela 

Oferta de mecanismos tecnológicos 
que permitam registrar todas 
informações contábeis, financeiras e 
patrimoniais, geradas pelos órgãos da 
administração pública municipal, 
com amplo acesso aos usuários e 
divulgação dos dados para a 
comunidade interna e externa por 
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custos - V. controle de convênios, 
contratos e instrumentos congêneres - 
VI. Diário, Razão e Balancetes 
(individuais e consolidados) - VII. 
demonstrações contábeis, relatórios e 
demonstrativos fiscais, orçamentários, 
econômicos e financeiros - VIII. 
operações intragovernamentais - IX. 
origem e destinação dos recursos 
legalmente vinculados. 
 

acesso aos usuários , permitindo a 
geração, exportação dos 
Demonstrativos Contábeis, 
Financeiros e Patrimoniais. 

Comissão Responsável pela 
Implantação do SIAFIC local. 

meio de relatórios e publicação de 
Demonstrativos Contábeis e 
Financeiros. 

18 Assegurar que o SIAFIC possui 
rotinas Backup  
 

Garantir que o SIAFIC local, possua 
uma rotina pré-estabelecida e 
organizada de Backup, com 
regularidade e registro  integral dos 
dados com segurança tecnológica. 

05/05/2021 30/12/2022 Empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município 
Esta atividade terá 
acompanhamento realizado pela 
Comissão Responsável pela 
Implantação do SIAFIC local. 

Dispor de ferramenta tecnológica a 
ser elaborada pela empresa que 
fornece o Sistema de Gerenciamento 
Contábil/ Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município, que gerencie de forma 
automática os procedimentos de 
backup do SIAFIC local, realizando-
os com regularidade de forma segura, 
integral e confiável. 
 

  

GRUPO 04 - TRANSPARÊNCIA 

 

19 Assegurar que a sociedade tenha 
acesso às informações sobre a 
execução orçamentária e financeira 
em meio eletrônico que possibilite 
amplo acesso público. 
 

Garantir o acesso a toda população e 
aos órgãos de Controle Interno e 
Externo acesso irrestrito e em tempo 
real aos dados sobre a execução 
financeira de todos os órgãos da 
Administração Pública Municipal, 
de maneira centralizada, no Portal de 
Transparência do Município na 
internet. 

05/05/2021 31/12/2022 Divisão de Informática do 
município/ Poder Executivo/ 
Legislativo/ Samae / Fundo de 
Previdência e a empresa que 
fornece o Sistema de 
Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município. 

Disponibilização de um Portal de 
Transparência integrado com 
informações de todos órgãos da 
Administração Pública Municipal, 
localizado na internet com acesso por 
meio do Portal do Município de 
Mariluz, 24 horas por dia, sete dias 
por semana, com atualização 
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 automática no mesmo momento em 
que os fatos são gerados. 

20 Atestar que as Informações são 
disponibilizadas em tempo real e 
pormenorizadas, Disponibilização de 
informações ATÉ O PRIMEIRO DIA 
ÚTIL subsequente à data do registro 
contábil. 
 

Assegurar alimentação e atualização 
dos dados no Portal Transparência 
do município de forma tempestiva e 
integral, com operacionalização 
automática e imediata após a 
realização do registro contábil, de 
todos os órgãos da Administração 
Municipal. 

05/05/2021 31/12/2022 Divisão de Informática do 
município/ Poder Executivo/ 
Legislativo/ Samae / Fundo de 
Previdência e a empresa que 
fornece o Sistema de 
Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município. 
 

Oferta de mecanismo tecnológico a 
ser elaborado pela empresa que 
fornece o Sistema de Gerenciamento 
Contábil/ Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município, que permita a integração, 
alimentação e atualização dos 
registros contábeis de todos os órgãos 
da administração pública municipal 
em tempo real e de forma automática. 
 

21 Assegurar que as informações 
disponibilizadas pelo SIAFIC 
observam as questões de 
acessibilidade. 
 

Garantir a existência de ferramentas 
tecnológicas que deem suporte aos 
usuários com necessidade especiais 
em sua navegação no Portal de 
Transparência do Município. 

05/05/2021 31/12/2022 Empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município 
Esta atividade terá 
acompanhamento realizado pela 
Comissão Responsável pela 
Implantação do SIAFIC local. 

Implantação de mecanismos 
tecnológicos que ampliem as formas 
de acesso ao Portal de Transparência, 
facilitando a navegação por usuários 
com necessidades especiais.  

22 Certificar que o SIAFIC observa a 
Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) 
 

Garantir que o SIAFIC local, atenda 
aos dispositivos impostos pela Lei 
Geral de Proteção de Dados 
(LGPD). 

05/05/2021 31/12/2022 Empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município 
Esta atividade terá 
acompanhamento realizado pela 
Comissão Responsável pela 
Implantação do SIAFIC local. 

Execução de medidas de Compliance 
para ajuste do SIAFIC local  a 
exigências da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD). 

23 Garantir que o SIAFIC permite a 
disponibilização em meio eletrônico 
de, NO MÍNIMO: a- DESPESA 
I. execução 
II. Classificação orçamentária, com a 

Assegurar que SIAFIC local 
disponibilize de forma integral e 
tempestiva no Portal de 
Transparência, as informações sobre 
a execução da receita e despesa, 

05/05/2021 31/12/2022 Divisão de Informática do 
município/ Poder Executivo/ 
Legislativo/ Samae / Fundo de 
Previdência e a empresa que 
fornece o Sistema de 

Esforço integrado entre todos os 
órgãos da Administração Pública 
Municipal, em conjunto com a 
empresa que fornece o Sistema de 
Gerenciamento Contábil/ 
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especificação da unidade 
orçamentária, da função, da 
subfunção, da natureza da despesa, do 
programa e da ação e da fonte dos 
recursos que financiou o gasto. 
III. desembolsos independentes da 
execução orçamentária 
IV. PF ou PJ beneficiária do 
pagamento, com seu respectivo CPF 
ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios 
previdenciários 
V. convênios realizados, com o 
número do processo correspondente, o 
nome e identificação por CPF ou 
CNPJ do convenente, o objeto e o 
valor 
VI. licitação, ou a sua dispensa ou 
inexigibilidade, com o número do 
respectivo processo bem ou serviço 
adquirido, quando for o caso 
b- RECEITA : 
I. previsão na LOA 
II. lançamento, resguardado o sigilo 
fiscal 
III. arrecadação, inclusive recursos 
extraordinários 
IV. recolhimento 
V. classificação orçamentária, com a 
especificação da natureza da receita e 
da fonte de recursos 
 

licitações, patrimônio, 
Demonstrativos Contábeis e 
Financeiros, Relatórios de Gestão 
Fiscal e demais publicações 
necessárias, de todos órgãos da 
Administração Pública Municipal de 
maneira integrada com amplo 
acesso a todos usuários.  

Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município. 
 

Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município, para alimentar, atualizar e 
manter em funcionamento o Portal de 
Transparência do Município com 
todas as informações necessárias, de 
maneira a atender ao princípio 
elementar de publicidade e a 
legislações e orientações vigentes, 
em especial a Lei de Acesso à 
Informação, nº 12527 de 18 de 
novembro de 2011, que traz a 
obrigatoriedade da divulgação pelos 
órgãos públicos de todos os registros 
contábeis e financeiros que envolvem 
a sua gestão. 

GRUPO 05 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 
24 Atestar que o SIAFIC processa e 

centraliza o registro contábil dos atos 
e fatos que afetem ou possam afetar o 
patrimônio da entidade. 

Assegurar que todos os atos e fatos 
contábeis realizados pelos os órgãos 
da Administração Pública 
Municipal, que interfiram o 

05/05/2021 31/12/2022 Poder Executivo/ Legislativo/ 
Samae / Fundo de Previdência e 
a empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 

Oferta de mecanismo tecnológico a 
ser elaborado pela empresa que 
fornece o Sistema de Gerenciamento 
Contábil/ Orçamentário/ Financeiro e 
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 patrimônio do município sejam 
devidamente registrados pelo 
SIAFIC local, de acordo com Lei nº 
4320 de 17 Março de 1965 e demais 
legislações correlatas, de forma 
integral e tempestividade, sem que 
haja perda ou falta de registros, em 
uma base única com amplo acesso 
aos usuários. 

Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município. 
 

Patrimonial contratada pelo 
município, que permite a 
centralização e registros dos atos e 
fatos contábeis que possam afetar o 
patrimônio município de todos os 
órgãos da Administração Pública 
Municipal de forma integral e segura 
em um banco de dados único e com 
amplo acesso por todos os usuários. 

25 Assegurar que o registro representa 
integralmente o fato ocorrido, 
observada a tempestividade 
necessária.  
 

Garantir a confiabilidade das 
informações contábeis, de maneira 
que as mesmas representam a 
totalidade do ocorrido, com registro 
em tempo real. 

05/05/2021 31/12/2022 Poder Executivo/ Legislativo/ 
Samae  e Fundo de Previdência. 

Implantar mecanismos de Controle 
Interno, com checagem da veracidade 
das informações e inspeção da forma 
e de quando e como são feitos os 
registros. 

26 Assegurar que o registro : 1. Foi feito 
conforme partidas dobradas 2. Foi 
feito em idioma e moeda corrente 
nacionais. 
 

Afiançar que todos os registros 
contábeis e financeiros realizados 
por todos os órgãos da 
Administração Pública Municipal 
no SIAFIC local, respeitem o 
método de partidas dobradas 
imposta pela legislação sendo os 
mesmos feitos em moeda nacional e 
em português. 

05/05/2021 31/12/2022 Poder Executivo/ Legislativo/ 
Samae  e Fundo de Previdência. 

Atestar por meio de averiguação e 
checagem, a ser feita pelo Controle 
Interno, que todos os registros 
contábeis dos órgãos municipais 
estão feitos pelo método de partidas 
dobradas, em idioma nacional e 
moeda corrente no país. 

27 Assegurar que o SIAFIC gera os livros 
razão, diários e demais 
demonstrativos contábeis em 
consonância as regras contidas no 
Manual de Contabilidade aplicado ao 
Setor Público (MCASP) e no Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público 
(PCASP), de forma individual e 
consolidada, e que ficam à disposição 
dos usuários e dos órgãos de controle 
interno e externo. 
 

Garantir que o SIAFIC local, possa 
gerar e disponibilizar de forma 
consolidada e individual os 
Demonstrativos Contábeis, livros 
razão e diários bem como demais 
outros documentos de natureza 
financeira e contábil, de acordo com 
as legislação em vigor em uma base 
única com amplo acesso a todos os 
usuários. 

05/05/2021 30/12/2022 Poder Executivo/ Legislativo/ 
Samae / Fundo de Previdência e 
a empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município. 
 

Implantar ferramenta a ser elaborada 
pela a empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município, que viabilize a geração 
dos Demonstrativos Contábeis de 
forma consolidada com todos os 
órgãos da Administração Pública 
Municipal em uma plataforma com 
amplo acesso a todos os usuários, em 
consonância com layout da STN e 
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com pressuposto no (MCASP e 
PCASP). 
 

28 Assegurar que os registros contábeis 
são efetuados de forma analítica e 
reflete a transação com base em 
documentação de suporte. 
 

Afiançar que todos os fatos e atos 
contábeis registrados no SIAFIC 
local, possuam a adequado 
documentação de suporte, 
contemplando todo o fato de 
maneira analítica e confiável, 
refletindo toda a dimensão do 
ocorrido. 

05/052021 31/12/2022 Poder Executivo/ Legislativo/ 
Samae / Fundo de Previdência 

Atestar por meio de averiguação e 
checagem, a ser feita pelo Controle 
Interno, que todos os registros 
contábeis são elaborados com uma 
documentação de suporte adequada e 
confiável, que contempla todo o 
acorrido de forma detalhada e 
consistente. 

29 Garantir que o registro contábil 
conterá, NO MÍNIMO: I. data da 
transação. II conta debitada III conta 
creditada IV. histórico da transação- 
com referência à documentação de 
suporte, de forma descritiva ou por 
meio do uso de código de histórico 
padronizado V. valor da transação VI. 
número de controle dos registros 
eletrônicos que integrem um mesmo 
lançamento contábil. 
 

Assegurar que os registros contábeis 
inseridos no SIAFIC  local, tenham 
um conjunto informações mínimas, 
que permitam a sua identificação, 
como histórico, justificativa da 
transação, documentação suporte 
dentre outras informações essenciais 
para seu reconhecimento. 

05/05/2021 31/12/2022 Poder Executivo/ Legislativo/ 
Samae / Fundo de Previdência. 

Atestar por meio de averiguação e 
checagem, a ser feita pelo Controle 
Interno, que todos os registros 
contábeis são elaborados com rol de 
informações mínimas atendendo a 
legislação permitindo a sua perfeita 
identificação e reconhecimento. 

30 Assegurar que o SIAFIC permite a 
acumulação dos registros por centros 
de custos. 
 

Garantir que o SIAFIC local, possua 
ferramenta tecnológica que permita 
alocar os registros por centro de 
custo em todos os órgãos da 
Administração Pública Municipal. 

05/05/2021 31/12/2022 Poder Executivo/ Legislativo/ 
Samae / Fundo de Previdência. 

Implantar mecanismos de Centro de 
Custo em todos órgãos da gestão 
municipal, bem como zelar pelo 
correto registro nos mesmos. 

31 Assegurar que o SIAFIC não permita 
: I. contabilização apenas na 
exportação de dados II. registro cuja 
data não corresponda à data do fato 
contábil ocorrido III. alteração dos 
códigos-fonte ou das bases de dados 
do Siafic IV. utilização de ferramentas 
de sistema que refaçam os 

Afiançar a lisura no processo de 
registro dos fatos e atos contábeis, 
afastando a possiblidade de 
alteração posterior por meio de 
mecanismos que refaçam os 
lançamentos contábeis, ou que 
permitam registros em data diferente 
do fato contábil acorrido, alterações 

05/05/2021 31/12/2022 Empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município 
Esta atividade terá 
acompanhamento realizado pela 

Atestar por meio de averiguação e 
checagem, a ser feita pelo Controle 
Interno e Divisão de Contabilidade, 
que todos os registros contábeis não 
sofram nenhuma espécie de alteração 
após a contabilização ou sejam feitos 
registros em data diferente a da sua 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ 
CNPJ: 76.404.136/0001-29 
Av. Marília, 1920 – Centro 

Fone/Fax: - (44) 3534 -8000 – 87.470-000 - Mariluz – Pr. 
E mail: mariluz@mariluz.pr.gov.br 

 
 

 E-mail:  controleinterno@pmmariluz.com.br 

lançamentos contábeis em momento 
posterior ao fato contábil ocorrido. 
 

na base de dados, ou contabilização 
apenas na exportação. 

Comissão Responsável pela 
Implantação do SIAFIC local. 

ocorrência, ou contabilização apenas 
na exportação dos dados. 

GRUPO 06 – PRAZOS E INTEGRIDADE 
32 Garantir que até o dia 25 - Para fechar 

o balancete do mês anterior. 
 

Assegurar que no SIAFIC local, seja 
realizado todos os procedimentos 
necessários que permitam que até a 
data limite do dia 25 de cada mês, o 
balancete referente ao mês anterior 
esteja fechado. 

05/05/2021 31/12/2022 Poder Executivo/ Legislativo/ 
Samae / Fundo de Previdência. 

Essa ação será feita por meio da 
reorganização das rotinas contábeis 
em todos os órgãos pertencentes ao 
município de maneira que seja 
possível que o SIAFIC local, consiga 
elaborar e disponibilizar o Balancete 
fechado até o dia 25. 

33 Garantir que até o dia 30/01 - Para 
registrar os atos de Gestão 
Orçamentária e Financeira do ano 
anterior (inclusive inscrição e 
cancelamento de Restos a Pagar). 
 

Assegurar que todos os órgãos do 
município possam registrar de forma 
integrada, com amplo acesso por os 
usuários, até a data do dia 31 de 
Janeiro de cada ano, todos os atos e 
fatos do exercício anterior, incluído 
os Restos em contas a pagar e 
cancelamentos dos mesmos. 

05/05/2021 31/12/2022 Poder Executivo/ Legislativo/ 
Samae / Fundo de Previdência 

Essa ação será executada por meio do 
estabelecimento de Rotinas 
Contábeis que reorganizam a forma 
de trabalho de todos órgãos 
municipais quanto a inscrição e 
elaboração dos fatos e atos contábeis, 
fazendo com que sejam feitos de 
forma mais rápida e efetividade, 
atendendo os prazos para o 
encerramento do exercício. 

34 Certificar que o SIAFIC impede os 
registros contábeis após o balancete 
encerrado. 
 

Garantir que as informações 
registradas no SIAFIC local, não 
sofram alterações após 
encerramento do exercício, por 
mecanismos que refaçam os atos 
contábeis, ou promovam qualquer 
tipo alteração na base de dados. 

05/05/2021 31/12/2022 Empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município 
Esta atividade terá 
acompanhamento realizado pela 
Comissão Responsável pela 
Implantação do SIAFIC local. 

Atestar por meio de averiguação e 
checagem, a ser feita pelo Controle 
Interno e Divisão de Contabilidade, 
que no SIAFIC local, exista qualquer 
mecanismo que realize alterações nos 
fatos contábeis registrados após o 
encerramento do exercício. 

 

 
Paulo Armando da Silva Alves  

Prefeito Municipal 

PAULO ARMANDO 
DA SILVA 
ALVES:80533051991

Assinado de forma digital por 
PAULO ARMANDO DA SILVA 
ALVES:80533051991 
Dados: 2021.05.04 17:07:20 -03'00'
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PLANO DE AÇÃO – DECRETO FEDERAL Nº 10540/2020 

GRUPO 01 - ANTECEDENTES 

Item Ação Resultados Início Fim Responsável Como será feito 
01 Levantar informações dos 

insumos/materiais/serviços e recursos 
financeiros necessários a implantação e 
concepção do SIAFIC local. 

Planejar e Viabilizar a aquisição de 
bens e serviços e que permitam o 
funcionamento do SIAFIC local. 

05/05/2021 31/12/2021 Secretaria de Administração e 
Finanças, Planejamento, Divisão 
de Contabilidade e Divisão de 
Compras do Município. 

Reunião com os membros da 
Comissão Responsável pelo SIAFIC 
no município, para tomada de decisão 
e execução das tarefas que foram 
necessárias. 

02 Incluir no PPA (produtos, metas, 
recursos financeiros) as ações 
necessárias a elaboração do projeto e 
consecução do sistema. 

Inserir no PPA 2022 - 2025, a ação 
Manutenção e Desenvolvimento 
do SIAFIC local, de maneira a 
permitir a existência de recursos 
orçamentários e um planejamento 
com metas e indicadores a serem 
alcançados. 

05/05/2021 31/12/2021 Secretaria de Planejamento e 
Divisão de Contabilidade. 

A inclusão ocorrerá no decorrer os 
trabalhos de elaboração do PPA 
2022-2025. 

03 Elaborar, preferencialmente, o modelo 
o projeto de implantação do SIAFIC, 
com base no layout disponibilizados 
pela STN e Tribunais de Contas. 

Adequação do Portal de 
Transparência e do Software de 
Gestão Pública Municipal de 
maneira que o mesmo possa 
atender a demanda do SIAFIC 
local, estabelecido no Decreto 
Federal 10540/2020, bem como 
apresente as informações de 
acordo com os layouts 
disponibilizados pela STN e 
Tribunal de Contas. 

05/05/2021 31/12/2022. Empresa Desenvolvedora do 
Software de Gestão Municipal, 
contratada pelos órgãos do 
município para prestar serviços 
de tecnologia e informações. Esta 
também contará com 
acompanhamento e execução de 
atividades por parte da Comissão 
Municipal para implantação do 
SIAFIC local. 

• Uniformização na 
contratação e implantação 
do mesmo software de 
gestão municipal por todos 
órgãos e entidades do 
município. 

• Integração do banco de 
dados de todas as entidades 
e órgãos do município para 
apresentação e divulgação 
dos dados forma tempestiva 
e integrada. 

• Adequação dos relatórios e 
Demonstrativos Contábeis 
as exigências e normas 
contábeis vigentes. 
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04 Dotar Orçamentariamente (LDO e 
LOA de 2022) as ações (projetos e 
atividades) com gastos necessários a 
implantação do SIAFIC local, 
incluindo as fontes de recursos. 

Introduzir no Orçamento 
Municipal 2022, (LDO e LOA) 
projeto atividade, com previsão 
orçamentária e financeira para 
execução do SIAFIC local. 

05/05/2021 31/12/2021 Secretaria de Planejamento / 
Divisão de Contabilidade  
Municipal. 

A inclusão ocorrerá no decorrer os 
trabalhos de elaboração da LDO e 
LOA para exercício de 2022. 

05 Planejar, elaborar e realizar licitação 
para as aquisições de insumos, serviços 
e/ ou equipamentos, etc., necessários 
ao projeto do SIAFIC local, e 
integração com os principais sistemas 
estruturantes. 

Aquisição de equipamentos de 
informática tais como servidor, 
computadores e utensílios de rede, 
bem como a contratação de 
serviços com a de licenças de 
software e serviços de internet de 
banda larga. 

05/05/2021 31/12/2021 Secretaria de Administração, 
Divisão de Compras e Licitação, 
Contabilidade e Informática. 

Esta ação será executada pela 
Comissão Responsável pelo SIAFIC 
municipal, em parceria com todos os 
órgãos do poder público da entidade, 
onde serão realizadas: 

• Reuniões com responsáveis 
pelo SIAFIC municipal. 

• Elaboração do plano de 
investimento no SIAFIC 
local. 

• Execução de 
procedimentos 
administrativos tais como, 
licitação, elaboração de 
contratos, empenhos e 
pagamentos. 

 

GRUPO 02- UNIDADE E INTEGRAÇÃO 

Item Ação Resultados Início Fim Responsável Como será feito 
06 Garantir que o SIAFIC é o sistema 

único e cuja base de dados é 
compartilhada entre todos os 

usuários. 

Melhorar e ampliar a estrutura de 
informática do município no que a 
tange a equipamentos e software de 
maneira a garantir existência de um 
sistema único com banco de dados 
integrado comtemplando 
informações de todos os órgãos e 
entidades do município. 

05/05/2021 31/12/2022 Secretaria de Administração/ 
Divisão de Informática/ Poder 
Legislativo /Autarquias e Fundo 
Previdência. Nessa ação haverá 
também participação como 
responsável a empresa que 
fornece o Sistema de 
Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 

Estruturação do SIAFIC local, no que 
tange aos aspectos de equipamentos 
de informática, integração de banco 
de dados, disponibilização  de 
informações de forma tempestiva de 
acordo com layout preconizados 
pelos órgãos de Controle e 
Fiscalização. 
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Patrimonial contratada pelo 
município. 

07 Atestar que o SIAFIC permite a 
atualização, consulta e a extração de 
dados e informações de maneira 
centralizada. 

Garantir o acesso e o funcionamento 
do SIAFIC local, de maneira que 
todos os usuários possam utiliza-lo, 
obtendo informações em tempo real, 
de forma integrada acessando a um 
banco de dados único que permite o 
compartilhamento e o acesso a 
informações de todas as entidades 
do município. 

05/05/2021 31/12/2022 Empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município 
Esta atividade terá 
acompanhamento realizado pela 
Comissão Responsável pela 
Implantação do SIAFIC local. 

Esforço integrado entre a Comissão 
Responsável pela Implantação do 
SIAFIC local e a empresa que fornece 
o Sistema de Gerenciamento 
Contábil/ Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município, que irá realizar avaliação 
constante no SIAFIC local, para 
atestar seu funcionamento, 
adequação a legislação e acesso as 
informações pelos usuários. 

08 Atestar que o SIAFIC permite a 
atualização, a consulta e extração de 
dados e informações de maneira 
centralizada. 

Permitir o acesso de forma 
centralizada aos dados de todos 
órgãos do poder público municipal, 
onde esses sejam atualizados de 
forma tempestiva e integral, 
permitindo usuário consultar, gerar 
relatórios e extrair arquivos. 

05/05/2021 31/12/2022 Empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município 
Esta atividade terá 
acompanhamento realizado pela 
Comissão Responsável pela 
Implantação do SIAFIC local. 

Trabalho em parceria com a  empresa 
contratada que fornece o software do 
SIAFIC do Local, em conjunto com 
trabalho de todos órgãos do 
municipais que geram informações 
contábeis, financeiras, orçamentárias 
e patrimoniais. 

09 Atestar que o SIAFIC é mantido 
gerenciado pelo Poder Executivo. 

Garantir que a manutenção e o 
gerenciamento do SIAFIC Local, 
seja realizado pelo Poder Executivo, 
que será o principal responsável pelo 
financiamento e funcionamento do 
sistema no município. 

05/05/2021 31/12/2022 Comissão Responsável pela 
Implantação do SIAFIC local/ 
Gabinete do Prefeito Municipal. 

Reuniões que aconteceram com o 
Representante do Executivo 
Municipal e a   Comissão 
Responsável pela Implantação do 
SIAFIC local, que irão planejar, 
organizar, controlar e dirigir as ações 
do SIAFIC no município. 

10 Atestar que o SIAFIC registra os fatos 
e atos relacionados com a 
administração orçamentária, 
financeira e patrimonial. 

Assegurar que todos os atos e fatos 
contábeis e financeiros e 
patrimoniais sejam devidamente 
registrados por todos órgãos do 
poder municipal, em tempo real, 
com disponibilização integral e 

05/05/2021 31/12/2022 Poder Executivo/ Poder 
Legislativo/ Autarquias/ Fundo 
de Previdência Municipal. 

Trabalho integrado entre todos os 
órgãos do município que no 
desenvolvimento de suas rotinas 
contábeis, financeiras e patrimoniais, 
irão realizar registro de todos atos e 
fatos de acordo com as instruções da 
STN, Tribunal de Contas do Estado 
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centralizada pelo SIAFIC local, para 
os usuários. 

do Paraná e do Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público. 

11 Garantir que há apenas um SIAFIC 
em uso pelo ente. 

Certificar a existência de apenas um 
SIAFIC local, com gerenciamento 
feito pelo Poder Executivo, com 
acesso por todos os órgãos do 
município em uma base de dados 
única e integral. 

05/05/2021 31/12/2022 Comissão Responsável pela 
Implantação do SIAFIC local. 

Trabalho a ser realizado pela 
Comissão Responsável pela 
Implantação do SIAFIC local, que 
ficará incumbida de garantir e 
assegurar o funcionamento de apenas 
um SIAFIC no município, com 
participação de todos os órgãos do 
poder público municipal. 

 
                                                                        GRUPO 03- TECNOLOGIA 

 

12 Garantir que o SIAFIC permita o 
armazenamento, integração, 
importação e exportação de dados. 

Afiançar que o SIAFIC local, possua 
rotinas e mecanismos que permitam 
a integração, importação e 
exportação de dados por todos os 
órgãos do poder público municipal 
em uma única base de dados. 

05/05/2021 31/12/2022 Empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município 
Esta atividade terá 
acompanhamento realizado pela 
Comissão Responsável pela 
Implantação do SIAFIC local. 

Oferta de mecanismos e ferramentas 
tecnológicas a ser elaborada pela 
empresa que fornece o Sistema de 
Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município que permita ao SIAFIC 
Local, integrar, importar e exportar 
dados para acesso a todos os usuários. 

13 Atestar que o SAFIC local, contém 
mecanismos que garantam a 
Integridade, Confiabilidade, a 
Auditabilidade e a Disponibilidade 
das Informações. 

Garantir que o SIAFIC local, possui 
ferramentas que permitam constatar 
a integridade, confiabilidade e 
Auditabilidade e disponibilidade das 
informações, gerados pelos órgãos 
da Administração Pública 
Municipal. 

05/05/2021 31/12/2022 Empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município 
Esta atividade terá 
acompanhamento realizado pela 
Comissão Responsável pela 
Implantação do SIAFIC local. 

Oferta de ferramentas a ser elaborada 
pela empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 
Orçamentário/ Financeiro e 
Patrimonial contratada pelo 
município, que permitam os usuários 
do SIAFIC local, e órgãos de controle 
interno e externo, realizar verificação 
para atestar a integridade, 
confiabilidade, Auditabilidade das 
informações geradas pelos órgãos 
poder público municipal. 

14 Garantir que o SIAFIC contém 
controle de acesso dos usuários por 

Assegurar que o SIAFIC local, 
possua ferramentas que permitam a 

05/05/2021 28/02/2022 Empresa que fornece o Sistema 
de Gerenciamento Contábil/ 

Oferta de mecanismos e ferramentas 
de controle de pessoas que acessam o 

                   
     PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ  

         Estado do Paraná 
 
 

DECRETO Nº 2.089 DE 04 DE MAIO DE 2021 
 

 
Estabelece o Plano de Adequação do Município de Mariluz - PR, 
para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e 
Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e 
Controle –SIAFIC, nos termos do parágrafo único, do art. 18º, do 
Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020. 
 

O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei, CONSIDERANDO a determinação contida no art. 18, do 
Decreto Federal nº10.540/2020, 

 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica estabelecido para o Município de Mariluz - PR, o 
Plano de Adequação, constante do anexo único, que é parte integrante do presente decreto, com a 
finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração 
Financeira e Controle –SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo Decreto Federal nº 
10.540, de 5 de novembro de 2020. 
 

Art. 2º. - O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da 
informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela contratação, 
com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo,  Legislativo Municipal, Fundo 
Previdenciário e Autarquia, resguardada a autonomia. 
 

§ 1º. - É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam 
a comunicação, entre si, por intermédio de transmissão de dados. 
 

§ 2º. - O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração 
orçamentária, financeira e patrimonial, além de controlar e permitir a evidenciação da Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, dos Órgãos de que trata o caput deste artigo. 
 

Art. 3º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos somente a partir de 1º de janeiro de 2023, conforme art. 18, do Decreto Federal nº 
10.540/2020. 
 

 
Prefeitura Municipal de Mariluz - PR, em 04 de maio de 2021. 

 
 

Paulo Armando da Silva Alves 
Prefeito Municipal 

PAULO ARMANDO 
DA SILVA 
ALVES:80533051991

Assinado de forma digital por 
PAULO ARMANDO DA SILVA 
ALVES:80533051991 
Dados: 2021.05.04 17:22:50 -03'00'

Prefeitura MuniciPal de PeroBal
Estado do Paraná
DECRETO N° 31/2021.
Estabelece o Plano de Ação para  adequação ao Decreto Federal N. 10.540/2020 (Padrão Mínimo de Qualidade Do 
SIAFIC) e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pela 
Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o parágrafo único do art. 18 do Decreto Federal n. 10.540/2020.
DECRETA
Art. 1° - Fica estabelecido o plano de ação voltado para a adequação às disposições do Decreto Federal n. 10.540/2020 
no que se refere ao atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do Sistema único e lntegrado de Execução 
Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), conforme constante no anexo único deste Decreto.
Art. 2° - A Comissão Especial referida no Plano de Ação constante no Anexo Único deste Decreto terá a atribuição de 
definir os requisitos mínimos de qualidade que o SIAFIC a ser contratado pela Administração Municipal deva obedecer 
respeitando as disposições do Decreto Federal n. 10.540/2020 e será composta por:
  I - 01 (um) servidor titular do cargo de Contador do Município;
 II - 01 (um) servidor municipal da área de Tecnologia da informação;
III -  01 (um) servidor municipal da Secretaria da Fazenda.
§ 1° A Comissão Especial escolherá um presidente dentre seus membros e estabelecerá os procedimentos que 
regerão seus trabalhos.
§ 2° Os servidores designados para compor a Comissão Especial referenciada no captut não poderão integrar a 
comissão de licitação, serem designados pregoeiros ou fiscal do contrato relativo à contratação do SIAFIC.
Art. 3° - A elaboração do Projeto Básico que servirá de base para a elaboração do Edital de contratação do SIAFIC 
deverá seguir as disposições apontadas pela Comissão Especial, além dos requisitos mínimos definidos nos termos 
do art. 2° deste Decreto.
Art. 4° - Este Decreto entrara 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 2021.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO  DE PEROBAL 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

ANEXO I  
 

PLANO DE AÇÃO - DECRETO FEDERAL N. 10540/2020 
 
 

AÇÃO 
Resultados 
esperado lnício Fim Responsável Como será feito 

Ação 01: 
 
lnstituir uma 
comissão de estudos 
e avaliação do Padrão 
Mínimo 
de Qualidade do 
SIAFIC 

 
 
Alinhar ações e 
metas para um 
mesmo 
esforço 

 
 
 
10/05/2020 

 
 
 
31/05/2021 

 
 

Comissão de 
Avaliação 

Publicação de 
Portaria instituindo a 
responsabilidade 
pela   avaliação do 
processo de 
adequação do 
SIAFIC ao decreto 
10540/2020 

 
Ação 02:  
Avaliar a situação 
atual (aderência do 
sistema de 
contabilidade aos 
padrões mínimos de 
qualidade do 
Decreto 
10.540/2020) 

Com base na 
situação atual 
avaliada 
identificar 
ações 
corretivas do 
sistema atual 
ou a 
necessidade 
de uma nova 
contratação 

 
 
 
 

01/06/2021 

 
 
 
 

31/08/2021 

 
 
 
 

Comissão de 
Avaliação 

- Analisar o decreto 
10540/2020 e todos 
os seus critérios 
técnicos. 
- Avaliar a situação 
atual do fornecimento 
do SIAFIC no 
município. 
- Realizar uma 
analise comparativa 
entre o Decreto e a 
Situação Atual. 

Ação 03: Reunião 
com a empresa 
fornecedora do 
Software para 
alinhamento e 
entendimento 
quanto as A9oes 
Evolutivas que 
estão em curso 
para adequação aos 
padrões mínimos de 
qualidade 

Tomar 
conhecimento 
das medidas 
em 
andamento 
adotadas ou 
planejadas 
pela empresa 
que fornece o 
software 
atualmente 
para o 
Executivo 

 
 
 
 
 

01/09/2021 

 
 
 
 
 

31/12/2021 

 
 
 
 
 

Comissão de 
Avaliação 

-Apresentar a  
empresa a Analise 
comparativa entre o 
Decreto 10540/2020 e a 
Situação Atual. 
- lntimar a empresa para 
que realize as 
adequações 
necessárias. 
- Estipular uma data 
adequada para realizar 
nova verifica9ao do 
atendimento do SIAFIC ao  
Decreto 10540/2020 

Ação 04: 
Adequações no 
descritivo do edital 
de licitação para que 
as futuras 
contratações 
estejam aderentes aos 
padrões mínimos de 

Garantir que, 
independente 
da 
necessidade 
atual ou não 
de 
contratação, 
os próximos 

  
No período 
de 
vencimento 
do contrato 
atual 

 
 

Setor de 
Compras/Comissão 
de Licitação 

 
- lncluir no processo 
licitatório de 
contratação do SIAFIC 
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MunicíPio de Pérola
Estado do Paraná
DECRETO Nº 121/2021
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão 
Presencial nº 06/2021, dando outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de apoio sobre propostas apresentadas 
ao Pregão Presencial nº 06/2021, que tem por objeto o Registro de preços para eventual e futura contratação de 
empresas para fornecimento de pneus e serviços de ressolagens para os veículos que compõem a frota do Município 
de Pérola, Estado do Paraná, tendo sido declaradas vencedoras as empresas abaixo especificadas, nos termos da 
ata anexada no referido processo:
FORNECEDOR VALOR TOTAL R$
M & M COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP 19.950,00
INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA – EPP 12.660,00
M A DAL POZZO ME 163.275,00
PR PNEUS LTDA 256.532,00
DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - EPP 45.985,00
VALOR TORAL (R$) 498.402,00
Art. 2º. Fica autorizado o Departamento de Compras e Licitação a formalizar o devido contrato nos termos do artigo 54 
e seguintes da Lei 8.666/93, e suas alterações.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pérola/PR, 04 de maio de 2021.
VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

MunicíPio de Pérola
Estado do Paraná
DECRETO Nº 122/2021
Ratifica Inexigibilidade de Licitação nº 11/2021
A PREFEITA MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica ratificado, nos termos das razões constantes no procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 11/2021, 
os atos praticados que autorizou a contratação da seguinte empresa: DOMICIANO, OLIVEIRA & REIS LTDA, que tem 
por objeto o credenciamento de pessoa jurídica da área da saúde, para prestação de serviços de saúde – atendimento 
urgência, emergência e ambulatorial, e demais especialidades médicas existentes na Secretaria Municipal de Saúde 
de Pérola para o período 12 (doze) meses, para atendimento em caráter complementar aos usuários do Sistema Único 
de Saúde – SUS, para os seguintes serviços médicos: Exames de Ultrassonografia.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pérola/PR, 04 de maio de 2021.
VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

MunicíPio de Pérola
Estado do Paraná
LEI COMPLEMENTAR Nº 114, DE 04 DE MAIO DE 2021.
Súmula: Altera o Anexo IX, da Lei Municipal nº 1.740/2012.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1˚ – Fica alterado o Anexo IX da Lei Municipal nº 1.740/2012, que passa a vigorar com redação de que trata o 
ANEXO constante nesta Lei:
   Art. 6º. Essa Lei Complementar entra em vigor na data da      sua publicação.
   Pérola/PR, aos 04 dias do mês de maio de 2021.
VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES DA CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL

A N E X O IX
REQUISITOS PARA INVESTIDURA FORMAÇÃO: Licenciatura em Língua Portuguesa, Letras Libras ou qualquer 
área da Educação Básica e Proficiência em Língua Brasileira de Sinais – Libras expedido pela Federação Nacional de 
Educação e Integração dos Surdos – FENEIS ou pela SEED/DEE/CAS-PR ou PROLIBRAS/MEC.
DESCRIÇÃO RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DO CARGO
 PROFESSOR TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS
1. Mediar situações de comunicação entre os alunos surdos e demais membros da comunidade escolar;
2. Viabilizar a interação e a participação efetiva do aluno nas diferentes situações de aprendizagem e interação no 
contexto escolar;
3. Informar à comunidade escolar sobre as formas mais adequadas de comunicação com os alunos surdos;
4. Interpretar, de forma fidedigna, as informações e conhecimentos veiculados em sala de aula e nas demais 
atividades curriculares desenvolvidas no contexto escolar;
5. Dar oportunidade à expressão dos alunos surdos por meio da tradução, de forma fidedigna, de suas opiniões e 
reflexões;
6. Ter conhecimento prévio e domínio dos conteúdos e temas a serem trabalhados pelo professor, evitando a 
improvisação e proporcionando maior qualidade nas informações transmitidas;
7. Ter um relacionamento amistoso com o professor regente de turma, oferecendo informações adequadas sobre a 
importância da interação deste com os alunos surdos;
8. Sugerir aos docentes a adoção das estratégias metodológicas visuais mais adequadas ao favorecimento da 
aprendizagem dos alunos surdos;
9. Cumprir integralmente a carga horária designada (20 ou 40 horas), de modo a oferecer apoio especializado aos 
alunos surdos em todas as disciplinas previstas na matriz curricular semanal para a série em questão;
10. Participar das atividades pedagógicas que envolvem o coletivo da escola (reuniões pedagógicas, conselhos de 
classe, atividades festivas, entre outros);
11. Submeter-se aos direitos e deveres previstos aos demais profissionais, no regimento da escola;
12. Cumprir o Código de Ética que regulamenta a prática da interpretação/tradução em Libras, emitido pela Federação 
Nacional de Educação e Integração de Surdos – FENEIS, o qual deve ser de conhecimento da equipe técnico-
pedagógica do Estabelecimento de Ensino.

MunicíPio de Pérola
Estado do Paraná
DECRETO Nº 120, DE 04 DE MAIO DE 2021.
Declara PONTO FACULTATIVO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado Ponto Facultativo no dia 14 de maio de 2021,  quando não haverá expediente nas repartições 
públicas municipais, com exceção dos serviços considerados de essenciais e de utilidade pública, principalmente 
Hospital Municipal, limpeza pública e outros serviços relevantes neste período.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 04 de maio de 2021.
VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Prefeitura MuniciPal de São jorGe do Patrocínio
Estado do Paraná
DECRETO Nº 049/2021
Dispõe sobre o cancelamento do Processo licitatório número 098/2021 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/93 .
CONSIDERANDO o disposto nas Súmulas 346  e 473  do Supremo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO a ausência de prejuízo para o erário público;
CONSIDERANDO a ausência de prejuízo a interesses pessoais de terceiros;
CONSIDERANDO a ausência de prejuízo para o interesse público;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica CANCELADO o certame público denominado LICITAÇÃO na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO autuado sob o nº. 
43/2021, que visava a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, 
EMISSÃO DE LAUDO DE VALOR DE TERRA E TREINAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 
(ITR), DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ
Art. 2º Oportunamente, sanadas as irregularidades apuradas no lote nº 01, a Administração Pública Municipal promoverá a 
Licitação do objeto em questão.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 04 de maio de 2021.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

edital de conVocaÇão Para eleiÇÕeS 
do harMonia cluBe de caMPo 

A COMISSÃO ELEITORAL do HARMONIA CLUBE DE CAMPO devidamente constituída, na forma que prevê o 
Estatuto,  no uso das atribuições que lhe são conferidas, de acordo com o estatuto do clube, em seu artigo 81, 
CONVOCA todos(as) associados(as), proprietários de títulos patrimoniais, quites com a tesouraria, que estão abertas 
até o dia 15/05/2021, as inscrições para chapas que desejam concorrer às eleições do clube, na forma a seguir: 
A) ELEIÇÃO direta e secreta da nova DIRETORIA, Presidente e Vice-
Presidente para o biênio 2021/2023; 
B )  ELEIÇÃO direta e secreta do novo CONSELHO DELIBERATIVO para o biênio 2021/2023;  
 C) ELEIÇÃO direta e secreta do novo CONSELHO FISCAL para o biênio 2021/2023. 
LOCAL: Sede Social do HARMONIA CLUBE DE CAMPO 
DATA DA ELEIÇÃO: 13 de junho de 2021. 
Umuarama, 03 de Maio de 2021 
Daniel Fernando Lazari 
Presidente de Comissão Eleitoral 
 

Prefeitura MuniciPal de São jorGe do Patrocínio
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 123/2021 
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: V. L. 
P. SAMPAIO AMBIENTAL VIDA ME, inscrita no CNPJ nº 20.278.550/0001-84, com sede à RUA BANDEIRANTES, nº 
4100, ZONA V - 87504-170 na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. VERA LUCIA 
PAULINO SAMPAIO, portador do RG. nº  36.516.501-3 SSP/SP., e do CPF/MF Nº 044.827.929-00, resolvem firmar 
o presente Contrato, da Licitação Modalidade de Dispensa por Justificativa nº 53/2021, Processo n° 115, data da 
homologação da licitação 03/05/21, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente Contrato: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL, PERTINENTES A RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA AMBIENTAL DO CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RECICLAVEIS E DO ATERRO 
SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, sendo vencedor dos itens abaixo descritos:
DO PREÇO 
Pelo fornecimento do objeto do presente contrato, o Município de São Jorge do Patrocínio – Pr. pagará a importância 
de R$-7.000,0-(sete mil reais), conforme notas fiscais e solicitações emitidas pela secretaria requisitante, à empresa 
acima citada, neste ato definida como CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O presente Contrato terá vigência de 03 (três) meses, tendo início em 04/05/2021 e término previsto para 01/08/2021, 
podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
DO FORO 
As partes em comum acordo elegem como foro privilegiado para dirimir quaisquer dúvidas e questões de interpretação 
relativas ao presente contrato, o Foro da Comarca de ALTONIA, estado do Paraná.
E por estarem justos certos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas.
São Jorge do Patrocínio-PR, 04 de maio de 2021.

Prefeitura MuniciPal de São jorGe do Patrocínio
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 122/2021 
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: ANDERSON 
CARLOS JACOPINI, inscrita no CNPJ nº 23.147.212/0001-00, com sede à RUA VERGILINO VIEIRA PINTO, nº  , 
CENTRO - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCI, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo 
Sr. ANDERSON CARLOS JACOPINI, portador(a) do RG. nº  97346780 SSP/PR., e do CPF/MF Nº 053.536.329-07, 
resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação Modalidade de Dispensa por Justificativa nº 55/2021, Processo n° 
118, data da homologação da licitação 03/05/21, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS PARA ASSESSORAR O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO 
PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ. sendo vencedor dos itens abaixo descritos:
DO PREÇO 
Pelo fornecimento do objeto do presente contrato, o Município de São Jorge do Patrocínio – Pr., pagará a importância 
de R$-13.200,0-(treze mil e duzentos reais), conforme notas fiscais e solcitações emitidas pela secretaria requisitante, 
à empresa acima citada, neste definida como CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O presente Contrato terá vigência de   meses, tendo início em   e término previsto para 01/08/21, podendo ser 
prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
DO FORO 
As partes em comum acordo elegem como foro privilegiado para dirimir quaisquer dúvidas e questões de interpretação 
relativas ao presente contrato, o Foro da Comarca de ALTONIA, estado do Paraná.
E por estarem justos certos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas.
São Jorge do Patrocínio-PR, 04 de maio de 2021.

Prefeitura MuniciPal de São jorGe do Patrocínio
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 121/2021 
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: VILLARES 
CONSTRUTORA E METALUGICA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.863.476/0001-70, com sede à BR 272 KM 
560, nº 560, VILA GUARANI - 85990-000 na cidade de TERRA ROXA, Estado do PR, neste ato representado pelo 
Sr. ROSENI MARQUES BARBOSA, portador(a) do RG. nº  6.991.799-2 SSP/PR., e do CPF/MF Nº 020.899.529-38, 
residente e domiciliado à residente e domiciliado à Rua das Américas 123 Jardim Toldo – Cidade de Guaíra – Estado 
do Paraná, resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação Modalidade de Pregão Eletrônico nº 35/2021, Processo 
n° 101, data da homologação da licitação 30/04/21, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente Contrato: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BARRACÃO PRÉ-MOLDADO COM 
COBERTURA EM ALUZINCO, MEDINDO 134,38M², PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA NO PARQUE 
INDUTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR. sendo vencedor dos itens abaixo descritos:
DO PREÇO 
Pelo fornecimento do objeto do presente contrato, o Município de São Jorge do Patrocínio – Pr. pagará a importância 
de R$-48.000,0-(quarenta e oito mil reais), conforme notas fiscais e solicitações emitidas pela secretaria requisitante, 
à empresa acima citada, neste ato definida como CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O presente Contrato terá vigência de 03 (três) meses, tendo início em 04/05/2021 e término previsto para 01/08/2021, 
podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
DO FORO 
As partes em comum acordo elegem como foro privilegiado para dirimir quaisquer dúvidas e questões de interpretação 
relativas ao presente contrato, o Foro da Comarca de ALTONIA, estado do Paraná.
E por estarem justos certos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas.
São Jorge do Patrocínio-PR, 04 de maio de 2021.

Prefeitura MuniciPal de São jorGe do Patrocínio
Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 142/2021 de 04 de maio de 2021
NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA ATENDER AO MÍNIMO DE QUALIDADE DO 
SIAFIC.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 48/2021, que dispõe sobre o Plano de Ação para atender ao mínimo de 
qualidade do SIAFIC.
Considerando o Decreto Federal nº. 10.540/2020 que dispõe sobre o Plano de Ação para atender ao mínimo de 
qualidade do SIAFIC.
R E S O L V E:
Art. 1º - NOMEAR os membros da Comissão para implantação do Plano de Ação para atender ao Mínimo de 
Qualidade do SIAFIC, que fica assim constituído:
PODER EXECUTIVO
- Gladson Geraldo Maestro
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
- Ricardo Ruiz Pimenta
SECRETARIA DA FAZENDA
- José Carlos Bolsanello
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal
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Prefeitura MuniciPal de São jorGe do Patrocínio
Estado do Paraná
DECRETO Nº 48/2021
Estabelece o Plano de Ação do Município de São Jorge do Patrocínio, para atender o padrão mínimo de qualidade do 
Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos do 
parágrafo único, do art. 18, do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.
O Prefeito do Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e;
CONSIDERANDO a determinação contida no art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020 e o disposto no artigo 48 da 
Lei Complementar nº 101/2000.
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido para o Município de São Jorge do Patrocínio, o Plano de Ação, constante do anexo único, 
que é parte integrante do presente decreto, com a finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução 
Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo 
Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.
Art. 2º O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, 
incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e 
Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos 
Especiais, resguardada a autonomia.
§ 1º É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a comunicação, entre si, 
por intermédio de transmissão de dados.
§ 2º O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira 
e patrimonial, além de controlar e permitir a evidenciação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, dos Órgãos de 
que trata o caput deste artigo.
Art. 3º O Plano de Ação para implementação do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC priorizará as seguintes ações:
I – Cientificação aos Gestores, Poder Legislativo e Fundos.
II – Levantamento das demandas e especificidades dos Órgãos da Administração Municipal.
III – Procedimentos para contratação de Sistema único para atender a todos os órgãos da administração municipal.
IV – Execução da contabilidade e execução orçamentária e financeira de todos os órgãos da administração municipal 
no sistema único – SIAFIC a partir de 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º Os procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a implementação do Plano de Ação no 
prazo, serão de responsabilidade conjunta dos seguintes órgãos:
I – Poder Executivo – Departamento de Assessoria Jurídica;
II – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio;
III – Secretaria da Fazenda.
§ 1º Os responsáveis de cada órgão, indicarão um servidor representante para compor uma comissão de implantação 
e acompanhamento do Plano de Ação, com o objetivo de atender ao padrão mínimo de qualidade do SIAFIC.
§ 2º O Poder Legislativo indicará um servidor para compor a comissão de implantação e acompanhamento do 
desenvolvimento do Plano de Ação para atender ao padrão mínimo de qualidade do SIAFIC.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio, aos 04 dias do mês de maio de 2021.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

 

 

ANEXO ÚNICO DECRETO Nº 48/2021 

PLANO DE AÇÃO 

                    O presente Plano de Ação apresenta as adequações necessárias para a 
implementação dos procedimentos voltados ao atendimento às disposições do 
Decreto Federal nº 10.540/2020, de 05/11/2020, que estabelece os requisitos do 
padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução 
Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC. 

 
 
 

ITEM 
 

AÇÕES 
DATA 
INÍCIO 

(MÊS/ANO) 

DATA 
CONCLUSÃO 
(MÊS/ANO) 

 
1. Permitir a emissão do Diário, Razão e Balancete 

Contábil, individuais ou consolidados, gerados em 
conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao 
Setor Público – PCASP. 

 
 

12/2022 

 
 

12/2022 

2. Permitir a emissão das demonstrações contábeis e dos 
relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, 
patrimoniais, e financeiros de acordo com o Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

 
 

05/2021 

 
 

12/2022 

3. Implementar as operações intragovernamentais, com 
vistas a evitar as duplicidades na apuração de limites e 
na consolidação das contaspúblicas. 

 

12/2022 

 

12/2022 

4. Possibilitar que a base de dados do SIAFIC seja 
compartilhada entre os seus usuários, observadas as 
normas e os procedimentos de acesso, permitindo a 
atualização, a consulta e a extração de dados e de 
informações de maneira centralizada. 

 
 

05/2021 

 
 

12/2022 
 

 

5. Permitir a  integração ou a comunicação, 
preferencialmente, com sistemas estruturantes cujos 
dados possam afetar as informações orçamentárias, 
contábeis e fiscais, tais como controle patrimonial, 
arrecadação, contratações públicas,  e folha de 
pagamento. 

 
 
 

05/2021 

 
 
 

12/2022 

6. Disponibilizar as informações em tempo real, até o 
primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil 
no Siafic, sem prejuízo do desempenho e da 
preservação das rotinas de segurança operacional 
necessários ao seu pleno funcionamento. 

 
 

05/2021 

 
 

06/2021 

7. Permitir o controle do Patrimônio das Entidades, 
controlando o conjunto de bens e direitos das Unidades 
Gestoras, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, 
adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos 
ou utilizados, conforme definição das normas de 
contabilidade aplicáveis. 

 
 
 

05/2021 

 
 
 

12/2022 

8. Efetuar o cadastramento e a habilitação de acesso no 
Siafic, através do seu número de inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas - CPF ou por seu certificado digital, 
com a finalidade de permitir a inclusão e consulta de 
documentos, e pela qualidade e veracidade dos dados 
introduzidos. 

 
 
 

05/2021 

 
 
 

12/2022 

9. Efetuar o cadastro do administrador do Siafic, que será 
o agente responsável por manter e operar o Sistema, 
encarregado da instalação, do suporte e da 
manutenção dos servidores e dos bancos de dados. 

 
 

05/2021 

 
 

12/2022 

10. Os procedimentos contábeis do Siafic deverão 
observar as normas gerais de consolidação das contas 
públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei 
Complementar nº 101,de 2000, relativas à 
contabilidade aplicada ao setor público e à elaboração 
dos relatórios e demonstrativos fiscais. 

 
 
 

12/2022 

 
 
 

12/2022 

 

 

11. O Sistema processará e centralizará o registro contábil 
dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o 
patrimônio da entidade, sem prejuízo do disposto na 
legislação aplicável. 

 
 

05/2021 

 
 

12/2022 

12. Controlar o registro contábil que representará 
integralmente  o fato  ocorrido, observada a 
tempestividade necessária para que a informação 
contábil gerada não perca a sua utilidade, e será 
efetuado conforme o mecanismo de débitos e créditos 
em partidas dobradas; em idioma e moeda 
correntenacionais. 

 
 
 

05/2021 

 
 
 

12/2022 

13. Possuir os registros contábeis de forma analítica os 
quais deverão refletir a transação com base em 
documentação de suporte e assegure o cumprimento 
da característica qualitativa da verificabilidade, devendo 
conter ainda, no mínimo, os seguintes elementos: a 
data da ocorrência da transação; a conta debitada; a 
conta creditada; o histórico da transação, com 
referência à documentação de suporte, de forma 
descritiva ou por meiode históricopadronizado; o valor 
da transação; e o número de controle dos registros 
eletrônicos que integrem um mesmo lançamento 
contábil. 

05/2021 12/2022 

14. Contemplará procedimentos que garantam a 
segurança, a preservação e a disponibilidade dos 
documentos e dos registros contábeis mantidos em sua 
base dedados. 

 

05/2021 

 

12/2022 

15. Impedir o controle periódico de saldos das contas 
contábeis sem individualização do registro para cada 
fato contábilocorrido. 

 

05/2021 

 

12/2022 

16. Inibir a utilização de ferramentas de sistema que 
refaçam os lançamentos contábeis em momento 
posterior ao fato contábil ocorrido. 

 

05/2021 

 

12/2022 

 

 

17. Manter rotinas para a realização de correções ou de 
anulações por meio de novos registros, assegurando a 
inalterabilidade das informações originais incluídas 
após sua contabilização, de forma a preservar o 
registro histórico dos atos. 

 
 

05/2021 

 
 

12/2022 

18. Deverá impedir registros contábeis após o balancete 
encerrado. 

 
05/2021 

 
12/2022 

19. Assegurará à sociedade o acesso às informações 
sobre a execução orçamentária e financeira, em meio 
eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos 
termos das Leis de Transparência Pública e Acesso à 
Informação. 

 
 

05/2021 

 
 

06/2021 

20. Deverá aplicar soluções tecnológicas que visem a 
simplificar processos e procedimentos de atendimento 
ao cidadão e propiciar melhores condições para o 
compartilhamento das informações por meio de dados 
abertos, através de arquivos nos formados CSV, PDF, 
e planilhaseletrônicas. 

 
 
 

05/2021 

 
 
 

05/2021 

21. Deverá observar, preferencialmente, o conjunto de 
recomendações para acessibilidade dos sítios 
eletrônicos das Entidades Municipais, de forma 
padronizada e de 
fácilimplementação,conformeoModelode Acessibilidade 
em Governo Eletrônico (e-MAG); 

 
 

01/2022 

 
 

12/2022 

22. Possuir mecanismos que garantam a integridade, a 
confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da 
informação registrada. 

 

01/2022 

 

12/2022 

23. Deverá conter, no documento contábil que gerou o 
registro, a identificação do sistema e do seu 
desenvolvedor. 

 

05/2021 

 

12/2022 

 

 

24. Atenderá, preferencialmente, à arquitetura dos Padrões 
de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING, 
que define o conjunto mínimo de premissas, políticas e 
especificações técnicas que regulamentam a utilização 
da tecnologia de informação e comunicação no 
Governo federal. 

 
 
 

01/2022 

 
 
 

12/2022 

25. Deverá ter mecanismos de controle de acesso de 
usuários baseados, no mínimo, na segregação das 
funções de execução orçamentária e financeira, de 
controle e de consulta, e não será permitido que uma 
unidade gestora tenha acesso aos dados deoutra. 

05/2021 12/2022 

26. O acesso ao Sistema para registro e consulta dos 
documentos apenas será permitido após o 
cadastramento e a habilitação de cada usuário, por 
meio do número de inscrição no CPF ou por certificado 
digital, com a geraçãodecódigodeidentificaçãopróprioe 
intransferível, vedada a criação de usuários genéricos 
sem a identificação por CPF. 

 
 
 

05/2021 

 
 
 

12/2022 

27. O Sistema deverá manter controle das senhas e da 
concessão e da revogação de acesso. 

 
05/2021 

 
12/2022 

28. O registro das operações de inclusão, exclusão ou 
alteração de dados efetuadas pelos usuários será 
mantido no Sistema e conterá, no mínimo: o código 
CPF do usuário; a operação realizada; e a data e a 
hora da operação. 

 
 

01/2022 

 
 

12/2022 

29. Na hipótese de ser disponibilizada a realização de 
operações de inclusão, de exclusão ou de alteração de 
dados no Sistema por meio da internet, deverá ser 
garantida autenticidade através de conexão segura. 

 
 

05/2021 

 
 

05/2021 

30. A base de dados do Sistema deverá ter mecanismos 
de proteção contra acesso direto não autorizado. 

 
05/2021 

 
05/2021 

 

 

31. Proibir a manipulação da base de dados, e o Sistema 
registrará cada operação realizada em histórico gerado 
pelo banco de dados, através de logs. 

05/2021 05/2021 

32. Deverá permitir a realização de cópia de segurança da 
base de dados do Sistema que permita a sua 
recuperação em caso de incidente ou de falha, 
preferencialmente com 
periodicidadediária,semprejuízodeoutros procedimentos 
de segurança dainformação. 

 
 

05/2021 

 
 

05/2021 

 
 

São Jorge do Patrocínio, 04 de maio de 2021 
 
 
 

José Carlos Baraldi 
Prefeito Municipal 

 

 

11. O Sistema processará e centralizará o registro contábil 
dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o 
patrimônio da entidade, sem prejuízo do disposto na 
legislação aplicável. 

 
 

05/2021 

 
 

12/2022 

12. Controlar o registro contábil que representará 
integralmente  o fato  ocorrido, observada a 
tempestividade necessária para que a informação 
contábil gerada não perca a sua utilidade, e será 
efetuado conforme o mecanismo de débitos e créditos 
em partidas dobradas; em idioma e moeda 
correntenacionais. 

 
 
 

05/2021 

 
 
 

12/2022 

13. Possuir os registros contábeis de forma analítica os 
quais deverão refletir a transação com base em 
documentação de suporte e assegure o cumprimento 
da característica qualitativa da verificabilidade, devendo 
conter ainda, no mínimo, os seguintes elementos: a 
data da ocorrência da transação; a conta debitada; a 
conta creditada; o histórico da transação, com 
referência à documentação de suporte, de forma 
descritiva ou por meiode históricopadronizado; o valor 
da transação; e o número de controle dos registros 
eletrônicos que integrem um mesmo lançamento 
contábil. 

05/2021 12/2022 

14. Contemplará procedimentos que garantam a 
segurança, a preservação e a disponibilidade dos 
documentos e dos registros contábeis mantidos em sua 
base dedados. 

 

05/2021 

 

12/2022 

15. Impedir o controle periódico de saldos das contas 
contábeis sem individualização do registro para cada 
fato contábilocorrido. 

 

05/2021 

 

12/2022 

16. Inibir a utilização de ferramentas de sistema que 
refaçam os lançamentos contábeis em momento 
posterior ao fato contábil ocorrido. 

 

05/2021 

 

12/2022 

Prefeitura MuniciPal de São jorGe do Patrocínio
Estado do Paraná
PORTARIA N°. 143/2021 de 04 maio de 2021.
EXONERA SERVIDORA PÚBLICA POR PEDIDO ESPONTÂNEO e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Considerando requerimento impetrado espontaneamente por Marli Leme do Nascimento
R E S O L V E:
Art. 1º - EXONERAR a pedido da Própria servidora pública Sra. MARLI LEME DO NASCIMENTO, brasileira, maior, 
portadora do RG nº 5.435.673-0-SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Enfermeiro, padrão GP, classe 
VIII, lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Saúde; Unidade Orçamentária: 
03 – Fundo Municipal de Saúde; Atividade: 2.138 – Manutenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 
Hospitalar; tendo em vista apresentação de requerimento por iniciativa da servidora acima qualificada no qual requer 
de forma espontânea a sua Exoneração do Cargo Efetivo de Enfermeiro e sendo essa a sua vontade, fica exonerada 
do Cargo na data de 04 de maio de 2021, e autoriza a escrituração do fato no assento da servidora em tela.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de taPejara
Estado do Paraná
EXTRATO D0 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Tapejara, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF Nº 76.247.345/0001-06.
CONTRATADA: R C M PAVIMENTÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
MODALIDADE: Tomada de Preço nº 008/2020.
OBJETO: Aditivo de prorrogação de prazo de vigência e execução de obra do Contrato Administrativo nº 387/2020.
PRAZO: 60 (sessenta) dias, a partir de 05/05/2021 a 04/07/2021.
FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE/PR.
Tapejara/Pr, 05 de maio de 2021.
RODRIGO DE OLIVERA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de taPejara
Estado do Paraná
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO n° 001/2021
CONTRATANTE/ANUENTE: Município de Tapejara, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 76.247.345/0001-06;
CEDENTE: WAY TECNOLOGIA DE ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA
CESSIONÁRIA: WEPS TAPEJARA SPE LTDA
DISPOSIÇÕES ALTERADAS: Fica transferido, em consentimento da CONTRATANTE/ANUENTE, CEDENTE E 
CESSIONÁRIA, a titularidade  de FORNECEDOR/CONTRATADA referente ao Contrato Administrativo n° 001/2021, 
referente ao Processo Administrativo n° 190/2020, Pregão Presencial n° 46/2020, passando a execução do objeto, 
pagamentos, garantias, incluindo todos os direitos, obrigações, deveres, reponsabilidades e as demais condições 
acertadas nas cláusulas do Contrato Administrativo n° 001/2021 e Edital do Processo Administrativo n° 190/2020, 
firmado com a anteriormente CONTRATADA, agora denominada cedente, WAY TECNOLOGIA DE ENERGIA 
SUSTENTAVEL LTDA, para a cessionária agora denominada CONTRATADA, WEPS TAPEJARA SPE LTDA, se 
comprometendo esta a cumpri-los perante a CONTRATANTE/ANUENTE.
MODALIDADE: Pregão Presencial n° 046/2020
FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE/PR
Tapejara/Pr, 23 de abril de 2021.
RODRIGO DE OLIVEIRA KOIKE
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de taPejara
Estado do Paraná
DECRETO Nº 056 DE 03  DE MAIO DE 2021.
Estabelece o Plano de Adequação do Município de Tapejara, para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema 
Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos do parágrafo 
único, do art. 18º, do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.
O Prefeito do Município de Tapejara, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, e CONSIDERANDO a determinação contida no art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020,
 DECRETA:
Art. 1º. Fica estabelecido para o Município de Tapejara o Plano de Adequação, constante do anexo único, que é parte 
integrante do presente decreto, com a finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle – SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo Decreto Federal nº 
10.540, de 5 de novembro de 2020.
 Art. 2º. O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, 
incluindo a responsabilidade pela contratação, com rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e Legislativo 
Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, 
resguardada a autonomia.
§ 1º. É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a integração, entre si, 
por intermédio de transmissão de dados.
§ 2º. O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira 
e patrimonial, além de controlar e permitir a evidenciação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, dos Órgãos de 
que trata o caput deste artigo.
Art.3º Os Procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a implementação do Plano de Ação no prazo 
serão de responsabilidade conjunta dos seguintes Órgãos do Executivo e Legislativo:
 • Secretaria Municipal da Finanças
 • Divisão  de Contabilidade
• Servidor
• Controle Interno
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos somente a partir de 1º de janeiro de 
2023, conforme art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020.
Prefeitura Municipal de Tapejara, 03 de maio de 2021.
Rodrigo de Oliveira Souza Koike
Prefeito Municipal

INÍCIO FIM ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

1
Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do 
SIAFIC local.

05/05/2021 15/07/2021 Levantar as informações antes do prazo de elaboração 
do PPA, para que possa ser inserido no próximo 
Planoplurianual

2
Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e 
consecução do sistema.

05/05/2021 31/08/2021
Incluir no PPA  que será elaborado para o quadriênio 
de 2022/2025

3
Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts 
disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.

10/06/2021 31/12/2021

Verificar os modelos propostos e a necessidade de 
adequação de recursos humanos e tecnológicos 

4
Dotar orçamentariamente (LDO e LOA  de 2022), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários a 
implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos.

10/06/2021 31/08/2021
Prever nas próximas  peças orçamentárias os valores 
necessários a implantação do sistema integrado.

5
Planejar, elaborar e realizar licitação para as aquisições de insumos, serviços e/ou equipamentos, etc, 
necessários ao projeto do SIAFIC e integrações com os principais sistemas estruturantes.

10/11/2021 01/02/2022

Foi verificado que as entidades do Municipio já 
utilizam a mesmo software no entanto deverá ocorrer 
novo procedimento licitatório, sendo a 
responsabilidade do Poder Executivo conforme Art. 1º 
§ 3º  do Decreto nº 10.540/2020,.

ESTADO: PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA 
PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

TIPO ITEM AÇÃO 

AN
TE

CE
DE

N
TE

S

6
Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, 
almoxarifado, etc .

01/07/2022 31/12/2022
Após a implantação do sistema realizar as conferências 
que permitam afirmar  sobre a integridade e 
integração  dos dados. 

7 Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários. 01/07/2022 31/12/2022 Após a implantação do sistema realizar as conferências 
que permitam atestar o item.

8
Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira 
centralizada.

01/02/2022 31/12/2022

Solicitar via edital do procedimento licitatório que o 
software a ser utilizado permita o cumprimento da 
exigência 

9 Atestar que o SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo. 10/08/2022 31/12/2022
Atestar somente após a implantação do sistema em 
base de dados única 

10
Atestar que o SIAFIC registra os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e 
patrimonial. 

10/08/2022 31/12/2022
Após a implantação do sistema realizar as conferências 
que permitam afirmar  sobre a integralidade  e 
integridade dos atos e fatos registrados. 

11 Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente. 10/08/2022 31/12/2022

Efetuar a conferência  após a realização do 
procedimento licitatório,  convergência e implantação 
do sistema único. 

12 Garantir que o SIAFIC permite o armazenamento, integração, importação e exportação de dados; 01/06/2021 31/12/2022

Solicitar via edital do procedimento licitatório que o 
software a ser utilizado permita o cumprimento da 
exigência , efetuar a conferência após a 
implementação do SIAFIC

13
Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a 
Disponibilidade das Informações.

01/06/2021 31/12/2022
Solicitar via edital do procedimento licitatório que o 
software a ser utilizado permita o cumprimento da 
exigência , efetuar a conferência após a 
implementação do SIAFIC

14
Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que 
deram origem aos registros;

01/06/2021 31/12/2022
Solicitar via edital do procedimento licitatório que o 
software a ser utilizado permita o cumprimento da 
exigência , efetuar a conferência após a 
implementação do SIAFIC

15
Garantir que o SIAFIC contem controle de acesso dos usuários por segregação de funções, para controle ou 
consulta e também de acesso aos dados das demais Unidades Gestoras (cadastros com CPF ou Certificado 
Digital e codificação própria e intransferível)

01/06/2021 31/12/2022
Solicitar via edital do procedimento licitatório que o 
software a ser utilizado permita o cumprimento da 
exigência , efetuar a conferência após a 
implementação do SIAFIC
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16
Garanir o acesso ao SIAFIC para usuários cadastrados seja dado por autorização de superiores do 
administrador do SIAFIC mediante assinatura de termo de responsabilidade e e que seja realizado login 
através de CPF e Senha ou Certificado Digital

01/06/2021 31/12/2022
Solicitar via edital do procedimento licitatório que o 
software a ser utilizado permita o cumprimento da 
exigência , efetuar a conferência após a 
implementação do SIAFIC

17
Garantir que o SIAFIC permite auditoria de dados para controlar Inserções, Exclusões ou Alterações efetuadas 
pelos Usuários com a identificação do CPF, operação Realizada, Data e Hora com acesso restrito à usuários 
permitidos

01/06/2021 31/12/2022
Solicitar via edital do procedimento licitatório que o 
software a ser utilizado permita o cumprimento da 
exigência , efetuar a conferência após a 
implementação do SIAFIC

18

Garantir que o SIAFIC evidencia, NO MÍNIMO: - I. os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas 
orçamentárias ou patrimoniais - II. a execução das receitas e despesas orçamentárias, bem como suas 
alterações - III. a situação patrimonial e sua variação - IV. a apuração dos custos - V. controle de convênios, 
contratos e instrumentos congêneres - VI. Diário, Razão e Balancetes (individuais e consolidados) - VII. 
demonstrações contábeis, relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, econômicos e financeiros - VIII. 
operações intragovernamentais - IX. origem e destinação dos recursos legalmente vinculados

01/06/2021 31/12/2022 Solicitar via edital do procedimento licitatório que o 
software a ser utilizado permita o cumprimento da 
exigência , efetuar a conferência após a 
implementação do SIAFIC

19 Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup 01/06/2021 31/12/2022

Solicitar via edital do procedimento licitatório que o 
software a ser utilizado permita o cumprimento da 
exigência , efetuar a conferência após a 
implementação do SIAFIC

20
Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio 
eletrônico que possibilite amplo acesso público.

10/07/2022 31/12/2022
Prazo  estimado necessário para que após a 
implantação do SIAFIC o ítem seja assegurado 

21
Atestar que as Informações são disponibilizadas em tempo real e pormenorizadas, Disponibilização de 
informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente à data do registro contábil.

01/06/2021 31/12/2022
Solicitar via edital do procedimento licitatório que o 
software a ser utilizado permita o cumprimento da 
exigência , efetuar a conferência após a 
implementação do SIAFIC

22 Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade 10/07/2022 31/12/2022 Prazo  estimado necessário para que após a 
implantação do SIAFIC o ítem seja assegurado 

23 Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 01/06/2021 31/12/2022

Solicitar via edital do procedimento licitatório que o 
software a ser utilizado permita o cumprimento da 
exigência , efetuar a conferência após a 
implementação do SIAFIC
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24

Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a- DESPESA
I. execução
II. Classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da 
natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto.
III. desembolsos independentes da execução orçamentária
IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios 
previdenciários
V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ 
do convenente, o objeto e o valor
VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço 
adquirido, quando for o caso
b- RECEITA :
I. previsão na LOA
II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal
III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários
IV. recolhimento
V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos

01/06/2021 31/12/2022

Solicitar via edital do procedimento licitatório que o 
software a ser utilizado permita o cumprimento da 
exigência , efetuar a conferência após a 
implementação do SIAFIC

25
Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o 
patrimônio da entidade.

01/06/2021 31/12/2022
Solicitar via edital do procedimento licitatório que o 
software a ser utilizado permita o cumprimento da 
exigência , efetuar a conferência após a 
implementação do SIAFIC

26
Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária. 

10/07/2022 31/12/2022 Prazo  estimado necessário para que após a 
implantação do SIAFIC o ítem seja assegurado 

27
Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente 
nacionais.

10/07/2022 31/12/2022
Prazo  estimado necessário para que após a 
implantação do SIAFIC o ítem seja assegurado 

28

Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonancia as 
regras contidas no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas 
Aplçicado ao Setor Público (PCASP), de forma individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários 
e dos órgãos de controle interno e externo.

10/07/2022 31/12/2022
Prazo  estimado necessário para que após a 
implantação do SIAFIC o ítem seja assegurado 

29
Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em 
documentação de suporte.

10/07/2022 31/12/2022 Prazo  estimado necessário para que após a 
implantação do SIAFIC o ítem seja assegurado 
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30

Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transaçãoII. conta debitada III. conta 
creditadaIV. histórico da transação- com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por 
meio do uso de código de histórico padronizadoV. valor da transaçãoVI. número de controle dos registros 
eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.

10/07/2022 31/12/2022

Prazo  estimado necessário para que após a 
implantação do SIAFIC o ítem seja assegurado 

31 Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos. 10/07/2022 31/12/2022 Prazo  estimado necessário para que após a 
implantação do SIAFIC o ítem seja assegurado 

32

Assegurar que o SIAFIC não permita : I. contabilização apenas na exportação de dados II. registro cuja data 
não corresponda à data do fato contábil ocorrido III. alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do 
Siafic IV. utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior 
ao fato contábil ocorrido.

01/06/2021 31/12/2022 Solicitar via edital do procedimento licitatório que o 
software a ser utilizado permita o cumprimento da 
exigência , efetuar a conferência após a 
implementação do SIAFIC

33 Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior. 10/07/2022 31/12/2022 Prazo  estimado necessário para que após a 
implantação do SIAFIC o ítem seja assegurado 

34
Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de Gestão Orçamentária e Financeira do ano anterior 
(inclusive inscrição e cancelamento de Restos a Pagar).

10/07/2022 31/12/2022
Prazo  estimado necessário para que após a 
implantação do SIAFIC o ítem seja assegurado 

35
Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade 
Anual.

10/07/2022 31/12/2022 Prazo  estimado necessário para que após a 
implantação do SIAFIC o ítem seja assegurado 

36 Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado. 01/06/2021 31/12/2022

Solicitar via edital do procedimento licitatório que o 
software a ser utilizado permita o cumprimento da 
exigência , efetuar a conferência após a 
implementação do SIAFIC
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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
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO n° 011/2021
CONTRATANTE/ANUENTE: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tapejara, Estado do Paraná, inscrito 
no CNPJ/MF 80.907.835/0001-69;
CEDENTE: WAY TECNOLOGIA DE ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA
CESSIONÁRIA: WSE TAPEJARA SAMAE SPE
DISPOSIÇÕES ALTERADAS: Fica transferido, em consentimento da CONTRATANTE/ANUENTE, CEDENTE E 
CESSIONÁRIA, a titularidade  de FORNECEDOR/CONTRATADA referente ao Contrato Administrativo n° 011/2021, 
referente ao Processo Administrativo n° 057/2020, Pregão Presencial n° 18/2020, passando a execução do objeto, 
pagamentos, garantias, incluindo todos os direitos, obrigações, deveres, responsabilidades e as demais condições 
acertadas nas cláusulas do Contrato Administrativo n° 011/2021 e Edital do Processo Administrativo n° 057/2020, 
firmado com a anteriormente CONTRATADA, agora denominada cedente, WAY TECNOLOGIA DE ENERGIA 
SUSTENTAVEL LTDA, para a cessionária agora denominada CONTRATADA, WSE TAPEJARA SAMAE SPE, se 
comprometendo esta a cumpri-los perante a CONTRATANTE/ANUENTE.
MODALIDADE: Pregão Presencial n° 018/2020
FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE/PR
Tapejara/Pr, 04 de maio de 2021.
RAMIRO CANDIDO DE SOUZA JUNIOR
Diretor Executivo

Prefeitura MuniciPal de taPejara
Estado do Paraná
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0020/2021
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021
VALIDADE: 03 de maio de 2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE MANUTENÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA -  
PARANÁ.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA:  CEARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA-ME.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-103.486,00 (cento e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 04 de maio de 2021
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0020/2021
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021
VALIDADE: 03 de maio de 2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE MANUTENÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA -  
PARANÁ.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA:  CEARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA-ME.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-103.486,00 (cento e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 04 de maio de 2021
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/2021
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021
VALIDADE: 03 de maio de 2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE MANUTENÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA -  
PARANÁ.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA:  COMERCIO DE CIMENTOS LISBOA LTDA.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-99.649,30 (noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta centavos)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 04 de maio de 2021
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/2021
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021
VALIDADE: 03 de maio de 2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE MANUTENÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA -  
PARANÁ.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA:  COMERCIO DE CIMENTOS LISBOA LTDA.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-99.649,30 (noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta centavos)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 04 de maio de 2021
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0019/2021
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021
VALIDADE: 03 de maio de 2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE MANUTENÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA -  
PARANÁ.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA:  J. S. DO AMARAL & CIA LTDA.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-129.091,50 (cento e vinte e nove mil e noventa e um reais e cinquenta centavos)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 04 de maio de 2021
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

Prefeitura MuniciPal de taPejara
Estado do Paraná
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0019/2021
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021
VALIDADE: 03 de maio de 2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE MANUTENÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA -  
PARANÁ.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA:  J. S. DO AMARAL & CIA LTDA.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-129.091,50 (cento e vinte e nove mil e noventa e um reais e cinquenta centavos)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 04 de maio de 2021
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0018/2021
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021
VALIDADE: 03 de maio de 2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE MANUTENÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA -  
PARANÁ.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA:  MASTERCOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-172.566,90 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa centavos)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 04 de maio de 2021
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

 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 027/2021
Processo nº 034/2021
Considerando a solicitação formulada por esta Diretoria, considerando a necessidade de:
Aquisição de Materiais de Consumo e ferramentas a serem utilizados pelo 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$ 6.155,19 (seis mil cento e cinqüenta e cinco reais e dezenove centavos),
Empresa: RC MOURA FERRAGENS ME, CNPJ 17.745.961/0001-28. 
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, em 04 de maio  de 2021.
Ramiro Cândido de Souza Junior
DIRETOR DO SAMAE

Prefeitura MuniciPal de taPira
Estado do Paraná
 PORTARIA Nº. 3531/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora GRACIÉLI ROSA DA SILVA, portadora do cadastro 
de pessoa física CPF sob nº 064.956.719-62 e carteira de identidade RG sob nº 8.717.805-6 SSP-PR, com 
matricula 3242, correspondente ao período aquisitivo 2019/2020, usufruindo-as de 04 (quatro) de maio a 
02 (dois) de junho de 2021.
 Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 03 (três) dia do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
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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 23/2021, em favor da empresa abaixo descrita, conforme 
ata lavrada em 27 de abril de 2021.
Fornecedor: REINALDO JOSÉ BOLANHO - ME
CNPJ/CPF: 27.822.528/0001-00
Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total
1 PNEU 205/55 R16 8,00 R$ 357,00 R$ 2.856,00
2 PNEU 175/70 R14 24,00 R$ 345,00 R$ 8.280,00
3 PNEU 1400-24 - 16 LONAS - G2 - PROF. SULCO 25.0 MM 12,00 R$ 3.300,00 R$ 39.600,00
4 PNEU 12.5-80/18 - 12 LONAS - CARGA MAX. 2.420KG PROF. SULCO 25.0MM 4,00 R$ 1.735,00 R$ 6.940,00
5 PNEU 19.5-24 - 12 LONAS - CARGA MAX. 3.450 KG - PROF. SULCO 26.5 MM 4,00 R$ 3.415,00 R$ 13.660,00
6 PNEU 1000 R20 - 16 LONAS - PROF. SULCO 15.3MM - 146/143K - MISTO DIRECIONAL 4,00 R$ 1.818,00 R$ 7.272,00
7 PNEU 1000R20 - 16 LONAS - PROF. SULCO 20.2 MM - 146/143 - MISTO TRAÇÃO 8,00 R$ 2.085,00 R$ 16.680,00
8 PNEU 17.5-25-L3 - 16 LONAS - PROF. SULCO 27.0 MM 12,00 R$ 5.270,00 R$ 63.240,00
9 PNEU 275/80 R22.5 - 149/146K -PROF. SULCO 18,0 MM - 16 LONAS - MISTO DIRECIONAL 16,00 R$ 2.048,00 R$ 32.768,00
10 PNEU 275/80 R22.5 - 149/146K - PROF. SULCO 23.5 MM - 16 LONAS - MISTO TRAÇÃO 26,00 R$ 2.185,00 R$ 56.810,00
11 PNEU 750 X 16 - AGRICOLA - CARGA MAX. 980KG - 10 LONAS 8,00 R$ 664,00 R$ 5.312,00
12 PNEU 18.4-30 - AGRICOLA - CARGA MAX. 3160KG - PROF. SULCO 38.5 MM 4,00 R$ 4.390,00 R$ 17.560,00
13 PNEU 175/70 R13 - 82T 4,00 R$ 320,00 R$ 1.280,00
14 PNEU 205/60 R15 4,00 R$ 538,00 R$ 2.152,00
15 PNEU 18.4-34 - AGRICOLA - CARGA MAX. 3375KG PROF.SULCO 40.5MM 10,00 R$ 4.515,00 R$ 45.150,00
16 PNEU 12.4-24 - AGRÍCOLA - CARGA MAX. 1610KG - PROF. SULCO 34.9MM 4,00 R$ 2.186,00 R$ 8.744,00
17 PNEU 14.9-24 - AGRICOLA - CARGA MAX. 2220 KG PROF. SULCO 37.5MM 2,00 R$ 2.570,00 R$ 5.140,00
18 PMNEU 14.9-28 - AGRICOLA - CARGA MAX. 1880KG PROF. SULCO 37.7MM 2,00 R$ 2.975,00 R$ 5.950,00
19 PNEU 205/60 R15 - 91H - A/T 4,00 R$ 538,00 R$ 2.152,00
20 PNEU 14.9-26 - AGRICOLA - CARGA MAX. 2.130 KG - PROF. SULCO 37.7 MM 2,00 R$ 2.657,00 R$ 5.314,00
21 PNEU 23.1-30 - AGRICOLA - CARGA MAX. 3845KG - PROF. SULCO 44.5MM 2,00 R$ 5.630,00 R$ 11.260,00
22 PNEU 700 - 16  - AGRICOLA - CARGA MÁX. 900KG  - PROF. SULCO 10.9MM 2,00 R$ 718,00 R$ 1.436,00
23 PNEU 205/60 R16 - 92T - A/T 28,00 R$ 538,00 R$ 15.064,00
24 PNEU 185/70 R14 4,00 R$ 377,00 R$ 1.508,00
25 PNEU 185 R14 C -PROF. SULCO 10.0MM 102R 4,00 R$ 407,00 R$ 1.628,00
26 PNEU 215/75R 17.5 - 126/124 L - PROF SULCO 13.3 MM - 12 LONAS - DIRECIONAL 70,00 R$ 1.078,00 R$ 75.460,00
27 PNEU 215/75 R16 C - 113R - PROF SULCO 10.5 MM 8,00 R$ 764,00 R$ 6.112,00
28 PNEU 205/75 R16 C - 121/R -  PROF. SULCO 9.8MM 8,00 R$ 709,00 R$ 5.672,00
29 PNEU 205/75 R16 C - 110/R PROF. SULCO 11.0 MM 32,00 R$ 709,00 R$ 22.688,00
30 PNEU 195/55 R15 - 85V 8,00 R$ 385,00 R$ 3.080,00
31 PNEU 175/65 R14 - 82 T 8,00 R$ 346,00 R$ 2.768,00
32 PNEU 175/70 R 14 - 88T 32,00 R$ 348,00 R$ 11.136,00
33 PNEU 185/70 R14 - 88T 16,00 R$ 377,00 R$ 6.032,00
Valor Total Homologado -   R$ 510.704,00  (quinhentos e dez mil, setecentos e quatro 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 2021.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de taPira
Estado do Paraná
 PORTARIA Nº. 3532/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias ao Servidor Municipal Senhor WELLINGTON RICARDO DA 
SILVA SANTOS, portador do cadastro de pessoa física CPF sob nº 350.544.958-
00 e carteira de identidade RG sob nº 42.377.171-1 SSP-SP, com matricula 3262, 
correspondente ao período aquisitivo 2018/2019, usufruindo-as de 05 (cinco) a 24 
(vinte e quatro) de maio de 2021.
 Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 03 (três) dias do 
mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº: 3533/2021
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-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 02 (duas) Diárias, no valor de R$ 350,00 (trezentos e 
cinqüenta reais) cada, que serão creditadas em Conta Corrente Especifica, para 
custos de alimentação e hospedagem na cidade de Campina Grande do Sul - Paraná, 
onde estará transportando paciente para realização de consulta e tratamento médico 
no Hospital Angelina Caron, nos dias 04 e 05 de maio de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos03 (três) dias do 
mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal 

Prefeitura MuniciPal de taPira
Estado do Paraná
 DECRETO Nº. 1967/2021
 CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições legais e servindo-se das faculdades do inciso IX, Art. 37, da 
Constituição Federal, Lei Complementar Estadual nº108/2005 e das disposições da 
Lei Orgânica do Município de Tapira – PR e de acordo com o Edital 001/2021 do 
Processo Seletivo Simplificado/PSS, com data de 22 de janeiro de 2021, que institui 
o regulamento:
 RESOLVE:
Art.1º-Nomear, RENAN MARCHINI, portador da carteira de identidade RG sob 
nº. 9.006.640-4 SESP-PR, e portadora do cadastro de pessoa física CPF sob nº. 
010.264.079-31, para exercer temporariamente o Cargo de ENGENHEIRO CIVIL, 
pelo Regime CLT, a partir de 04 de maio de 2021, com vencimentos de acordo com 
o fixado no Edital 001/2021.
 Art. 2º- A nomeação dar-se-á em caráter temporário, a fim de suprir necessidades 
inadiáveis da Administração Pública, em caráter excepcional, tendo a vigência 
do contrato observando o disposto no Item 13.5 do Edital 001/2021, podendo ser 
prorrogado no interesse da administração.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 30 (trinta) dias do 
mês de abril de 2021.CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de taPira
Estado do Paraná
LEI N°962/2021
SÚMULA: Desafeta de uso comum a população, parte da Rua Palmas, passando 
para domínio do município.
A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TAPIRA, ESTADO DO PARANÁ, 
APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTELEI:
Art. 1º -Fica o Executivo municipal autorizado a desafetar de sua destinação inicial 
Parte da Rua Palmas, compreendida entre Rua Piraquara e A Rua Bocaiuva, sendo 
uma área de terras medindo 1.800,00 m², encravado na Planta Oficial do Município de 
Tapira, imóvel constante na matrícula nº 33.222, do Cartório de Registro de Imóveis 
de Cidade Gaúcha, conforme mapa e memorial descritivo em anexo.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aosquatrodias do 
mês de Maio do ano de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oeste
Estado do Paraná]
PORTARIA Nº 144/2021
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 abaixo discriminados, ocupantes de cargos do quadro 
de servidores deste município.
Nº NOME CARGO ANO BASE PERÍODO DE FÉRIAS
01 AMAURI VELLIO FISCAL DE ICMS 2019/2020 27/04/2021 À 26/05/2021
02 ANTONIO APARECIDO DE PADUA PRIMO TECNICO EM ENFERMAGEM 2018/2019 01/04/2021 À 30/04/2021
03 CELSO COUTINHO MOREIRA ESCRITURARIO  ASSESSOR  ADMINISTRATIVO 2019/2020 23/03/2021 À 21/04/2021
04 CLARISVALDO VIEIRA DE MIRANDA ENFERMEIRO I 2015/2016 20/04/2021 À 04/05/2021
05 EVELAINE DAIANE MARQUES DE SOUZA CONSELHEIRO TUTELAR 2020/2021 01/04/2021 À 30/04/2021
06 GERSON GOMES PATROLEIRO 2019/2020 19/04/2021 À 18/05/2021
07 JOAO CARLOS DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2020/2021 09/04/2021 À 08/05/2021
08 JOAQUIM JOSE RIBEIRO DE SOUZA CONDUTOR DE VEICULO COORD DE FROTA 2018/2019 12/04/2021 À 11/05/2021
09 JOSILANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2018/2019 12/04/2021 À 26/04/2021
10 LUCILENE MORENO ZELADOR (A) 2017/2018 30/03/2021 À 28/04/2021
11 MANOEL BARBOZA MARQUES GARI 2017/2018 14/04/2021 À 13/05/2021
12 MATILDE CAPICHE DA SILVA GARI 2019/2020 26/04/2021 À 25/05/2021
13 MONICA ELIZA DA SILVA SOARES ZELADOR (A) 2019/2020 05/04/2021 À 04/05/2021
14 REGIANE FIGUEIREDO PEREIRA SOUZA GARI 2019/2020 27/04/2021 À 26/05/2021
15 ROSANA MARIA PEREIRA GOMES AGENTE DE ENDEMIAS 2020/2021 05/04/2021 À 04/05/2021
16 TATIANE DE PAULA SILVA ASSISTENTE SOCIAL 2018/2019 05/04/2021 À 19/04/2021
17 VERA LUCIA LORENZI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2018/2019 05/04/2021 À 04/05/2021
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
Tuneiras do Oeste - Pr, 30 de Abril de 2021
TAKETOSHI SAKURADA
 Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oeste
Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 145/2021
Torna públicas as diárias concedidas aos servidores (a) do Município de Tuneiras 
do Oeste no mês de abril de 2021, 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 01/04/2021 até 30/04/2021, 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 PAULO RENATO AMARO JUNIOR 06
002 JUCELINO OLIVIERI 03
003 TAKETOSHI SAKURADA 02
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 2021.
TAKETOSHI SAKURADA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oeste
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 146/2021
TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto no 
Artigo 91 da Lei nº. 060 de 27 de Outubro de 2010 resolve,
CONCEDER
À servidora, RENATA PERES LOPES SILVA, portadora do CPF. nº. 087.974.919-93, 
Licença Prêmio de 03 meses, referente ao quinquênio de 01/04/2016 à 01/04/2021, 
a ser gozada no período de 03/05/2021 à 02/08/2021, sem prejuízo em seus 
vencimentos, conforme dispõe o Art. 91 da Lei Municipal nº. 060 de 27 de Outubro 
de 2010.
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
Tuneiras do Oeste, 03 de Maio de 2021.
TAKETOSHI SAKURADA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oeste
Estado do Paraná
DECRETO n° 323/2021, de 03/05/2021.
SÚMULA: Dispõe sobre Recomposição do índice inflacionário aos vencimentos dos 
Profissionais do Magistério Municipais de Tuneiras do Oeste/Pr.
O Prefeito Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas e facultadas pelo cargo,
CONSIDERANDO, que o Parágrafo Único do Artigo 59 da Lei Municipal nº 069/2011, 
que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimento dos servidores ativos 
da administração direta do poder executivo do município de Tuneiras do Oeste, 
preconiza que a recomposição do índice inflacionário independe de autorização 
legislativa.
DECRETA:
Art. 1º Fica o Departamento de Recursos Humanos, autorizado a fazer a recomposição 
do índice inflacionário (IPCA) na ordem de 5,20% (cinco vírgula vinte por cento) sobre 
os vencimentos dos servidores profissionais do magistério (Professor e Educador 
Infantil).
Art. 2º As Recomposições previstas no artigo anterior, incidirão sobre o salário base 
constantes das tabelas de cargos e vencimentos dos profissionais do magistério 
Público Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, e vigorarão com efeitos 
retroativos à 01/03/2021.
Parágrafo Único. Em conseqüência da recomposição concedido no art. 1º deste 
Decreto, o anexo IV, V, VI, VII e VIII da Lei Complementar Municipal n.º 006/2018, de 
21 de dezembro de 2018, passam a vigorar com o referido acréscimo.
Art. 3º As despesas decorrentes do presente decreto, correrão por conta do 
orçamento vigente (Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, e outras receitas 
vinculadas e MDE).
Art. 4º A Recomposição dos vencimentos, a que se refere este decreto, atende o 
disposto no artigo 37, incisos X e XI da Constituição Federal.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
Edifício do Paço Municipal João Francisco de Souza, Tuneiras do Oeste, Estado do 
Paraná, 03 de maio de 2021.
REGISTRE-SE,   
PUBLIQUE-SE,   
CUMPRA-SE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oeste
Estado do Paraná
DECRETO Nº 324/2021, DE 02 de maio de 2021. 
Súmula: Disciplina a compensação de jornada e institui o Banco de Horas no âmbito 
da Administração direta do Poder Executivo Municipal.
Taketoshi Sakurada, Prefeito Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, 
usando de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município:
CONSIDERANDO, que é dever da administração zelar pela saúde de seus servidores, 
evitando jornadas de trabalho excessivas que os privem de uma vida mais saudável; 
CONSIDERANDO, que a realização de horas extras e suplementares deve se dar em 
situações atípicas ou excepcionais, sendo que o índice percentual de participação 
dessas vantagens na folha da Prefeitura de Tuneiras do Oeste, já se apresenta 
bastante elevado;
CONSIDERANDO, que as medidas serão de fundamental importância para controlar 
os gastos com folha de pessoal, objetivando garantir os limites estabelecidos na Lei 
de Responsabilidade Fiscal; sem prejuízo ao serviço público;
CONSIDERANDO, que o banco de horas é uma medida legal para que seja 
respeitado o limite prudencial; 
CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentar e disciplinar a realização de horas 
extras para fins de banco de horas;
CONSIDERANDO, que a despesa total com pessoal do Poder Executivo ultrapassou 
48,60% da Receita Corrente Liquida, excedendo, portanto, 90% do limite previsto no 
artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, por orientação do 
Controle Interno Municipal;
DECRETA:
Art. 1º O instituto da compensação de jornada consiste na ampliação, na redução 
ou na supressão da jornada de trabalho diária do servidor público municipal em 
decorrência da conveniência ou da necessidade do serviço público ou do servidor, 
devidamente justificadas e validadas pelo superior imediato, mediante a formação de 
Banco de Horas, no qual serão registradas as horas-crédito, que constituirão saldo 
positivo.
§ 1º As horas trabalhadas em decorrência da ampliação de jornada não terão caráter 
de labor extraordinário e serão compensadas de acordo com os parâmetros e critérios 
deste Decreto.
§ 2º A ampliação mencionada no § 1º deste artigo não poderá resultar em jornada 
diária total superior a 10 (dez) horas diárias, excetuadas as situações de prestação de 
jornadas especiais iguais ou superiores a 12 (doze) horas diárias, nas quais poderá 
ser ultrapassado aquele limite.
§ 3º A ampliação de jornada não prejudicará o direito dos servidores públicos quanto 
ao intervalo mínimo de horas consecutivas para alimentação e para descanso entre 
jornadas, salvo em caso de excepcional necessidade do serviço público, e desde que 
assim ajustado de comum acordo entre o superior imediato e o servidor.
§ 4º Não poderão ser compensadas as horas que o servidor público prestar 
em desacordo com as atribuições previstas para o seu cargo público e/ou sem a 
aprovação de seu superior imediato.
§ 5º Para fins deste Decreto, considera-se superior imediato, os Secretários ou 
Diretores, formalmente responsáveis pelas unidades administrativas, seus substitutos 
ou interinos, ou ainda, os servidores que receberam essa delegação.
§ 6º Para efeito da compensação prevista neste artigo, a jornada de trabalho do 
servidor público será apurada em minutos.
§ 7º A contabilização para fins de composição de banco de horas se dará em períodos 
de, no mínimo, 5 (cinco) minutos inteiros, de forma a se desprezar do cômputo final 
os eventuais minutos excedentes de soma igual ou inferior a 4 minutos a cada dia.
§ 8º As folgas e ausências somente poderão ser solicitadas quando iguais ou 
superiores a um dia e devem ser requeridas com antecedência mínima de 3 (três) 
dias, sendo obrigatório o preenchimento do Anexo I que passa integrar o presente 
Decreto, assinado pelo servidor e chefia imediata encaminhado para o Setor de 
Recursos Humanos.
Art. 2º O Banco de Horas terá como premissa o interesse comum da Administração 
Pública Municipal e do servidor público, e ocorrerá nas seguintes hipóteses, 
devidamente justificadas pelo superior imediato e validadas pelo Setor de Recursos 
Humanos:
I - conveniência ou necessidade do serviço público;
II - interesse do servidor público, que não evidencie habitualidade, tal como atrasos 
constantes no serviço, eis que não se enquadra na compensação, incorrendo no 
desconto da jornada não completada, assim como sujeito à aprovação do superior 
imediato.
Parágrafo único. É expressamente vedada a inclusão de horas no Banco de Horas 
cuja compensação seja inoportuna ou prescindível para o serviço público.
Art. 3º Para os fins deste Decreto, o servidor poderá acumular saldo positivo máximo 
de 200 (duzentas) horas-crédito, desde que no interesse do serviço, ressalvados 
os casos urgentes e inadiáveis, assim demonstrados por ato contendo exposição 
circunstanciada dos seus motivos pelo superior imediato.
Parágrafo único. O saldo de banco de horas levado em considerado será aquele que 
consta na frequência biométrica mensal do servidor.
Art. 4º Cada hora-crédito incluída no Banco de Horas, mediante lançamento realizado 
no sistema de registro biométrico pelo servidor, será compensada no prazo de 6 (seis) 
meses, contados do registro de cada hora no sistema, considerando-se o somatório 
das horas vencidas ao término do último dia do mês de vencimento.
§ 1º O prazo de compensação de 6 (seis) meses previsto no caput deste artigo poderá 
ser prorrogado por, no máximo, 3 (três) meses, mediante solicitação justificada pelo 
do servidor, que a submeterá à avaliação do titular (Secretário, ou Diretor) do órgão 
respectivo, que emitirá parecer a ser enviado para análise e deliberação do Setor de 
Recursos Humanos.
§ 2º Ao término do prazo de 6 (seis) meses previsto no caput deste artigo, e dentro 
do limite de 80 (oitenta) horas-crédito, fica vedado ao servidor a inclusão de novas 
horas de crédito no Banco de Horas, até que as horas vencidas sejam compensadas.
§ 3º Caso o servidor, ainda possua saldo de horas a compensar, e a 30 dias de findar-
se o prazo final do § 1º do Art. 4º; o Secretário Municipal hierarquicamente superior 
juntamente com a Secretaria Municipal de Administração fixarão dias de folgas 
suficientes para saldar o excesso, a serem gozadas no mês subsequente.
§ 4º Observado o disposto no § 4º do art. 1º deste Decreto, o saldo do Banco de 
Horas será compensado no prazo previsto no caput deste artigo à razão de 1 hora 
de trabalho para cada hora laborada e acumulada em dia de jornada habitual, que 
será acrescida:
I - à razão de 20% (vinte por cento) para cada hora laborada e acumulada em jornada 
noturna, compreendido entre 22h00 às 05h00; 
II - à razão de 100% (cem por cento) para cada hora laborada e acumulada em 
feriados e nos repousos semanais remunerados.
§ 5º A compensação do saldo positivo do Banco de Horas ocorrerá preferencialmente 
às vésperas de feriados, pontos facultativos, “ponte” ou nos inícios e finais de 
semana, desde que haja compatibilidade com a rotina da unidade administrativa em 
que estiver lotado o servidor e/ou não afete a prestação do serviço público.
§ 6º Havendo interesse do servidor, conforme ajustado de comum acordo com seu 
superior imediato, e havendo a conveniência do serviço público, os saldos positivos 
de horas, desde que correspondentes a dias de trabalho completos, poderão 
ser utilizados para compensação em períodos adicionais de férias ou de licenças 
programadas.
§ 7º Os prazos máximos para a compensação previstos no caput e § 1º do art. 4º 
deste Decreto ficarão suspensos durante as situações de afastamento prevista na 
Lei Complementar n° 60 de 2010, Estatuto dos Servidores Públicos de Tuneiras do 
Oeste, sua contagem será retomada a partir do retorno do servidor ao exercício das 
atribuições de seu cargo público
§ 8º Nas situações de aposentadoria por tempo de serviço ou por idade e das licenças 
e afastamentos não previstos nos incisos do § 6º deste artigo, em decorrência das 
quais reste inviabilizada a compensação de jornada nos prazos máximos previstos no 
caput e § 1º do art. 4º deste Decreto, o saldo positivo será compensado previamente 
à concessão da aposentadoria, da licença ou do afastamento, ficando vedado seu 
pagamento em pecúnia.
§ 9º Nas situações de aposentadoria por invalidez, disponibilidade, exoneração ou 
demissão do servidor durante o período previsto para a compensação de jornada, o 
saldo positivo serão remunerados conforme os critérios utilizados para o pagamento 
de horas extras.
§ 10 O saldo do banco de horas remanescente após o prazo previsto no artigo 4º, 
será zerado, não cabendo prorrogação de compensação ou qualquer outro tipo de 
indenização, incluindo-se o pagamento em pecúnia.
§ 11 As folgas decorrentes do banco de horas não poderão ultrapassar o limite de 
10 dias mensais, salvo previsão do §3º deste artigo, caso ultrapassem este limite, a 
quantidade excedente será convertida em falta para todos os fins.
§ 13 Ausente a solicitação antecipada, não será permitida a compensação de atrasos/
saídas antecipadas ou faltas com banco de horas.
Art. 5º O superior imediato do servidor público é o responsável pela apuração do 
cumprimento da compensação de jornada e deverá planejar a sua implementação 
de maneira que todas as horas-crédito sejam efetivamente compensadas nos prazos 
máximos previstos no caput e § 1º do art. 4º deste Decreto.
Art. 6º Ficam excluídos da compensação de jornada e da consequente formação do 
Banco de Horas:
I - os estagiários;
II - os ocupantes de cargos públicos em comissão e agentes políticos;
III - servidores efetivos que exerçam função de confiança;
IV - os servidores públicos que, em caráter habitual, forem dispensados parcial ou 
integralmente do registro de ponto na entrada e na saída do serviço.
Art. 7º Caso fique constatado que a compensação, em virtude da ausência do 
servidor, prejudicará o regular andamento do serviço público, fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a converter o saldo de horas a compensar em abono pecuniário, 
até o limite máximo de 20 (vinte) horas extras mensais por servidor, sendo que estas 
horas extras serão excluídas em dobro do computo do Banco de Horas.
§ 1º Não poderá haver pagamento em abono pecuniário para o mesmo servidor de 
horas extraordinárias em meses subsequentes, obrigando-se o lapso temporal de um 
mês sem a possibilidade de pagamento em pecúnia.
§ 2º O Setor de Recursos Humanos fica proibido de computar, para efeito de 
pagamento em pecúnia ao servidor, as horas extraordinárias previstas no artigo 7º, 
quando estas não tiverem sido devidamente autorizadas pelo Chefe do Executivo, e 
fundamentadas pelo Secretário competente.
Art. 8º Não será permitida a conversão do saldo do banco de horas em pecúnia, salvo 
hipóteses excepcionais dos artigos 7º e 4º, § 8º.
Art. 9º Os parâmetros e os critérios definidos neste Decreto para o instituto da 
compensação de jornada deverão ser observados pelos setores da Administração 
direta do Poder Executivo Municipal, mediante aplicação por meio de seus respectivos 
titulares (Secretários, Diretores ou Chefes), em consonância com as atribuições do 
Setor de Recursos Humanos.
Art. 10 O Diretor de Recursos Humanos, mediante relatório circunstanciado, a 
qualquer tempo, poderá corrigir eventuais inconsistências decorrentes dos registros 
efetuados no Banco de Horas, dando ciência da motivação das correções ao chefe 
imediato do órgão no qual se encontra lotado o servidor.
Parágrafo único. Os casos omissos serão avaliados pela Secretaria da Administração, 
em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Setor de Recursos Humanos, os 
quais emitirão parecer em conjunto.
Art. 11 O banco de horas poderá ser utilizado como forma de compensação para 
quitação de débitos pessoais do servidor com a Prefeitura de Tuneiras do Oeste, na 
sua exata quota parte, conforme regulamentação pelo Executivo.
Art. 12 Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do 
dia 1 de junho de 2021, em face de adoção de medidas para implantação do banco 
de horas no sistema eletrônico de registro de ponto nas unidades administrativas dos 
órgãos da Administração Pública do Poder Executivo Municipal.
Parágrafo único. Em decorrência das inovações metodológicas, tecnológicas e 
estruturais estabelecidas neste regulamento, o Setor de Recursos Humanos poderá, 
nos primeiros 30 (trinta) dias da referida implantação, corrigir eventuais inconsistências 
nas horas-crédito registradas no banco de horas dos agentes públicos, dando ciência 
da motivação das alterações ao titular (Secretários) do órgão respectivo.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Edifício do paço municipal de Tuneiras do Oeste/PR, 03 de maio de 2021.
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

ANEXO I
FORMULÁRIO DE UTILIZAÇÃO DE BANCOS DE HORAS
SERVIDOR 
MATRÍCULA 
CARGO 
SECRETARIA 
BANCO DE HORAS REFERENTE AO MÊS / ANO 
QUANTIDADE DE HORAS A SEREM UTILIZADAS 
UTILIZAÇÃO DAS HORAS
(     ) AS HORAS SERÃO UTILIZADAS NO DIA __/__/____
(    ) AS HORAS SERÃO UTILIZADAS NO PERÍODO DE __/__/____ A 
__/__/____.
Tuneiras do Oeste, xx de xxxxxx de xxxx.
Assinatura do Servidor
Assinatura e Carimbo do Secretário ou Chefe Imediato

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oeste
Estado do Paraná
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 025/2020
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409, 
Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.247.329/0001-
13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro, 
casado, portador da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 
281.629.279-72, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e por 
outro lado à empresa S. C. GNOATTO HOSPITALAR - ME., inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 07.223.961/0001-04, com estabelecimento à Av. Tancredo Neves, nº 487, centro, 
na cidade de Leônidas Marques, Estado do Paraná, com telefone de contato (44) 
98809-2225, representada neste ato pela Sra. Dra. Sandra Carla Gnoatto, brasileira, 
médica, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.852.407-7 SSP/PR, e inscrito 
no CPF/MF nº 976.928.839-041 e no CRM nº 21491-PR, doravante denominada 
CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO Nº 025/2020, oriundo da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2020 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2020).
1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de 
vigência do Contrato supra oriundo da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2020 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2020), considerando a vantajosidade à 
Administração Pública e observando a viabilidade técnica e econômica da contratação 
no que diz respeito à economia de recursos, agilidade, centralização dos serviços e 
principalmente dar continuidade ao objeto licitado.
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ITENS ADITIVADOS
2.1 Com a alteração nas quantidades inicialmente contratadas, o valor do Contrato 
passa de R$-49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais), para R$-98.400,00 
(noventa e oito mil e quatrocentos reais), considerando o acréscimo de R$-49.200,00 
(quarenta e nove mil e duzentos reais).
3.0 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
2.1 O prazo de vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020, que findaria 
em 05 de maio de 2021, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, findando em 05 
de maio de 2022.
4.0 – CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
3.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com 
base nos artigos 57, II da Lei nº 8.666/93, e Cláusula Sétima do CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 025/2020.
5.0 – CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:
4.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020.
Tuneiras do Oeste, 03 de maio de 2021.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
S. C. GNOATTO ATENDIMENTO
HOSPITALAR - ME
Sandra Carla Gnoatto
Representante Legal
Contratante Contratada
Testemunhas:
1 . ______________________________ 2. 
Nome:   Isabela Loiola Pompolo      Nome:  Juliana C. Santos Tamura Bispo
R.G.  :   13.950.034-2 SSP/PR        R.G.  :  9.205.965-0 SSP/PR

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oeste
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO   Nº 027/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO   Nº 056/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO 
DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DE 
MANUTENÇÃO À RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: AUTO POSTO ANA OLINDA LTDA – EPP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES (03/05/2021 até 03/05/2022)
VALOR: R$-12.540,00
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste, em 03 de maio de 2021.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO   Nº 028/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO   Nº 057/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA 
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA 
EQUIPE DE MANUTENÇÃO À RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: V. H. AUTO POSTO LTDA – EPP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES (03/05/2021 até 03/05/2022)
VALOR: R$3.240,00
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste, em 03 de maio de 2021.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO   Nº 029/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO   Nº 058/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUM) 
PARA ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, 
DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TUNEIRAS DO OESTE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: V. H. AUTO POSTO LTDA – EPP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES (03/05/2021 até 03/05/2022)
VALOR: R$-1.358.000,00
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste, em 03 de maio de 2021.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO   Nº 030/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO   N° 059/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10, GASOLINA ADITIVADA E 
ETANOL), PARA ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO 
OESTE, DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: AUTO POSTO ANA OLINDA LTDA. – EPP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/05/2021 até 03/05/2022
VALOR: R$-512.900,00 (quinhentos e doze mil e novecentos reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste, em 03 de maio de 2021.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de XaMBrÊ
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 34/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE XAMBRÊ
CONTRATADO: D LIMA DA SILVA EIRELI LTDA
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto Aquisição de produtos de higiene e 
limpeza, bem como alguns EPI’s.
VIGÊNCIA: 26/04/2021 à 25/06/2021
VALOR: R$ 258,40
FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão 
Eletrônico n° 08/2021  PMX, homologada em 22 de abril de 2021, que integram o 
presente Termo e na Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.
Xambrê, PR 26 de abril de 2021
DÉCIO JARDIM
Prefeito Municipal de Xambrê

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 31/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE XAMBRÊ
CONTRATADO: EC VARGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTA
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto Aquisição de produtos de higiene e 
limpeza, bem como alguns EPI’s.
VIGÊNCIA: 26/04/2021 à 25/06/2021
VALOR: R$ 4.200,00
FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão 
Eletrônico n° 08/2021  PMX, homologada em 22 de abril de 2021, que integram o 
presente Termo e na Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.
Xambrê, PR 26 de abril de 2021
DÉCIO JARDIM
Prefeito Municipal de Xambrê

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 32/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE XAMBRÊ
CONTRATADO: CIRÚRGICA REAL – COMÉRCIO HOSPITALAR E FARMACÊUTICA 
- LTDA
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto Aquisição de produtos de higiene e 
limpeza, bem como alguns EPI’s.
VIGÊNCIA: 26/04/2021 à 25/06/2021
VALOR: R$ 3.204,50
FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão 
Eletrônico n° 08/2021  PMX, homologada em 22 de abril de 2021, que integram o 
presente Termo e na Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.
Xambrê, PR 26 de abril de 2021
DÉCIO JARDIM
Prefeito Municipal de Xambrê

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 33/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE XAMBRÊ
CONTRATADO: BARREIRA E SANTANA LTDA
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto Aquisição de produtos de higiene e 
limpeza, bem como alguns EPI’s.
VIGÊNCIA: 26/04/2021 à 25/06/2021
VALOR: R$ 2.643,00
FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão 
Eletrônico n° 08/2021  PMX, homologada em 22 de abril de 2021, que integram o 
presente Termo e na Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.
Xambrê, PR 26 de abril de 2021
DÉCIO JARDIM
Prefeito Municipal de Xambrê

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 35/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE XAMBRÊ
CONTRATADO: C. H. DA CRUZ GUIMARÃES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE 
HIGIENE E LIMPEZA
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto Aquisição de produtos de higiene e 
limpeza, bem como alguns EPI’s.
VIGÊNCIA: 26/04/2021 à 25/06/2021
VALOR: R$ 969,55
FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão 
Eletrônico n° 08/2021  PMX, homologada em 22 de abril de 2021, que integram o 
presente Termo e na Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.
Xambrê, PR 26 de abril de 2021
DÉCIO JARDIM
Prefeito Municipal de Xambrê

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 36/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE XAMBRÊ
CONTRATADO: F G DE OLIVEIRA LTDA
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto Aquisição de produtos de higiene e 
limpeza, bem como alguns EPI’s.
VIGÊNCIA: 26/04/2021 à 25/06/2021
VALOR: R$ 2.249,00
FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão 
Eletrônico n° 08/2021  PMX, homologada em 22 de abril de 2021, que integram o 
presente Termo e na Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.
Xambrê, PR 26 de abril de 2021
DÉCIO JARDIM
Prefeito Municipal de Xambrê

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 37/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE XAMBRÊ
CONTRATADO: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto Aquisição de produtos de higiene e 
limpeza, bem como alguns EPI’s.
VIGÊNCIA: 26/04/2021 à 25/06/2021
VALOR: R$ 1.030,00
FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão 
Eletrônico n° 08/2021  PMX, homologada em 22 de abril de 2021, que integram o 
presente Termo e na Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.
Xambrê, PR 26 de abril de 2021
DÉCIO JARDIM
Prefeito Municipal de Xambrê

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 38/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE XAMBRÊ
CONTRATADO: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto Aquisição de produtos de higiene e 
limpeza, bem como alguns EPI’s.
VIGÊNCIA: 26/04/2021 à 25/06/2021
VALOR: R$ 181,00
FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão 
Eletrônico n° 08/2021  PMX, homologada em 22 de abril de 2021, que integram o 
presente Termo e na Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.
Xambrê, PR 26 de abril de 2021
DÉCIO JARDIM
Prefeito Municipal de Xambrê

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
Estado do Paraná
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ofício nº 042/2021 - SAD, solicita ratificação do ato por mim praticado, na autorização 
concedida à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para a contratação emergencial da 
empresa BRUNA CAROLINE DA PAZ RESTAURANTE, para fornecimento parcelado 
de marmitas para os pacientes internados no Pronto Atendimento Municipal de 
Umuarama 24 horas, mediante a dispensa de licitação, de acordo com o artigo 24 inciso 
IV da Lei Federal nº 8.666/93.
DESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no          
procedimento nº 016/2021, anexo. Em 04 de maio de 2021.
Assina: Cecília Cividini Monteiro da Silva – Secretária
Municipal de Saúde.
RATIFICO EM 04/05/2021
CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
Estado do Paraná
EDITAL Nº 43/2021
 O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO, a Lei n.º 4.271 de 18 de maio de 2018, alterada pela Lei n.º 4.390 
de 10 de setembro de 2019, que institui o Programa Fila única;
CONSIDERANDO, o Decreto n.º 265 de 24 de outubro de 2019 ;
R E S O L V E :
Art. 1º Torna Público, para conhecimento dos interessados, as vagas disponíveis para 
turmas de 0 a 3 anos na Rede Pública Municipal de Ensino.
Art. 2º Diante da publicação das vagas disponíveis e conforme interesse dos pais 
e/ou responsáveis legais, haverá a possibilidade de atualização cadastral a fim do 
responsável selecionar novas opções de Unidades Escolares.
 Art. 3º O Sistema Fila Única estará aberto do dia 05/05/2021 ao dia 16/05/202 para 
novos cadastros ou atualização cadastral.
 Art. 4º Reitera-se o contido no Decreto n.º 265/2019, que aprova o regulamento do 
Programa Fila Única, o qual dispõe que :
 Art. 5° O atendimento da criança inscrita no Programa Fila Única dar-se com a 
observância da disponibilidade das vagas por turma e da ordem de classificação 
segundo os critérios estabelecidos na Lei n.° 4.271, de 18 de maio de 2018, alterada 
pela Lei n.°4390, de 6 de setembro de 2019.
Art. 6º Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 04 de Maio de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal 

 

 
 

 
ANEXO I 

 
 

INSTITUIÇÃO ENDEREÇO TURMA TURNO VAGAS 

CEI ANJO DA GUARDA Rua: José Teixeira D’Ávila, 3729 – 
Zona I 

Maternal I Integral 1 

 
 
 
CMEI CÂNDIDO PORTINARI 

 
 
 
Rua: Visconde de Taunay, 1305 – 
Conjunto Hab. Sonho Meu 

Berçário Integral 1 

Maternal I Integral 2 

Maternal II Integral 2 

Jardim  Integral 11 

 
 
 
CMEI CECÍLIA MEIRELES 

 
 
 
Rua Alfredo Bernardo, s/nº – 
Conjunto 28 de outubro 

Maternal II Integral 4 

Maternal II Tarde 3 

Jardim Integral 3 

Jardim Manhã 11 

CMEI CORA CORALINA 
Rua: Nereu Ramos, 3206 – 
Jardim Panorama 

Berçário Integral 1 

Maternal II Integral 1 

Maternal II Manhã 5 

Jardim  Integral 4 

Jardim Tarde 7 

CMEI GRACILIANO RAMOS Rua Ouro Branco, 1393 – 
Conjunto Ouro Branco 

Maternal I Integral 3 

Maternal II Manhã 9 

Jardim  Tarde 3 

CMEI HELENA KOLODY 

Rua Londrina, 286 – Distrito Lovat 
Maternal I Integral 2 

Maternal II Integral 5 

Jardim Integral 
7 

  Maternal I Integral 1 

 

 
 
 
 
CMEI IGNÁCIO URBAINSKI 

 
 
 
 
Rua Dom Afonso, 1873 –  
Parque Dom Bosco 

 

 

 

Maternal II 

 

 

 

Integral 9 

 

CMEI MARIA ARLETE 
ALVES DOS SANTOS 

 

Rua Maria Ignácia, 2488 – Parque 
San Remo 

 

Maternal I 

 

Integral 

 

6 

Jardim Integral 

4 

CMEI MARIA 
MONTESSORI 

Rua São Francisco Xavier, 2455 – 
Parque Vitória Régia 

Maternal I Integral 
9 

CMEI MARIA YOKOHAMA 
WATANABE 

Rua Jose Inácio da Paixão, 5970 – 
Moradias Vitória 

Berçário Integral 1 

 
CMEI PROFESSORA 
NELLY GONÇALVES 

 
Avenida Central, 784 –  
Distrito Serra dos Dourados 

Maternal I Integral 1 

Maternal II Integral 9 

Jardim Integral 3 

CMEI RACHEL DE 
QUEIROZ 

Avenida dos Xetás, s/nº – Parque 
Dom Pedro I 

Berçário Integral 2 

Maternal II Integral 2 

Jardim Integral  5 

Jardim Manhã 4 

CMEI RANICE BENEDITO 
DE ARAÚJO TEIXEIRA 

Rua Bararuba, 2835 – Praça 
Tamoyo 

Maternal I Integral 4 

Maternal II  Manhã 9 

Jardim  Integral 6 

Jardim Tarde 6 

CMEI RUBEM ALVES Rua Santa Efigênia, s/nº -  
Conjunto Guarani 

Jardim  Integral 
4 

CMEI SÃO CRISTÓVÃO Rua Santa Clara, 2413 -  
Jardim São Cristóvão 

Maternal II Integral 
1 

CMEI SÃO FRANCISCO Rua Francisco Junior, s/n -  
Jardim Alphaville  

Jardim Tarde 
6 

CMEI SÃO PAULO Rua Carlos Gomes, S/Nº - Praça 
Anchieta 

Maternal II Integral 3 

Maternal II Manhã 6 

Jardim Tarde 6 

  
Maternal I Integral 7 

 

CMEI VILMAR SILVEIRA Rua das Orquídeas, 1426 – 
Parque Laranjeiras 

 
 
 
 
 

Maternal II 

 

 

 

Integral 10 

Jardim Integral 4 

 
E.M. ANALIDES DE O. 
CARUSO – PROFª. 

 
Rua Jorge Carlos Jardim, 1200  - 
Parque Industrial 

Maternal I Integral 2 

Jardim Integral 3 

E.M. CARLOS GOMES Rua São Bento, 45 -  
Distrito de Santa Eliza  

Jardim Integral 5 

 

E.M. JARDIM BIRIGUI 

 

Av. Rio Grande do Sul, 2063 – Jardim 
Birigui 

 
Maternal I 

 

Integral 

 

6 

Maternal II Integral 

3 

 
 
E.M. VINÍCIUS DE MORAIS 

 
 
Rua Flor de Ipê, 1471 –  
Parque Jabuticabeira 

Maternal I Integral 1 

Maternal II Integral 9 

Jardim Integral 7 

 
 

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
Estado do Paraná
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de Compra n° 091/2021
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de móveis de escritório  e/ou 
de cozinha, para equipar o Restaurante Popular do Município,  conforme termo de 
Convênio  nº 273/2018 que celebram o Estado do Paraná, Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento (SEAB) e o Município de Umuarama.
Valor: R$ 1.596,00 (um mil e quinhentos e noventa e seis reais). 
Vigência: 05/04/2021 a 05/04/2022.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão 
Eletrônico n° 010/2021 - PMU, homologado pela Portaria n° 393/2021, em 08 de 
março de 2021, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 09 de março de 2021, 
edição nº. 12.099, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666 de 21 de junho 
de 1993, com alterações posteriores, Lei 10.520/02, o Decreto Municipal nº 063/2006 
e suas alterações, e as Leis Complementares nº 123/06, 147/2014 e 155/2016, Lei 
Municipal nº. 4.201/17 e Decreto Federal 10.024/2019.

Contrato de Compra n° 107/2021
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: A.F. CHUENCK EQUIPAMENTOS - ME
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de móveis em inox, para 
equipar o Restaurante Popular do Município, conforme termo de Convênio  nº 
273/2018 que celebram o Estado do Paraná, Secretaria de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento (SEAB) e o Município de Umuarama
Valor: R$ 5.240,00 (cinco mil e duzentos e quarenta reais). 
Vigência: 26/04/2021 a 26/04/2022.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão 
Eletrônico n° 008/2021 - PMU, homologado pela Portaria n° 576/2021, em 22 de abril 
de 2021, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 23 de abril de 2021, edição nº. 
12.134, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, 
com alterações posteriores, Lei 10.520/02, o Decreto Municipal nº 021/2021 e suas 
alterações, e as Leis Complementares nº 123/06, 147/2014 e 155/2016, Lei Municipal 
nº. 4.201/17 e Decreto Federal 10.024/2019.
Umuarama, 04 de maio de 2021.
CLEBER BOMFIM
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
Estado do Paraná
RESUMOS DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 001 ao Contrato 238/2020
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: PR PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 07 
de dezembro de 2021.
Cláusula Segunda: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 6.373,95 (seis 
mil trezentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), conforme descrições 
e especificações constantes no Anexo I. Passando e atualizando o valor total deste 
contrato de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais), para R$ 32.173,95 
(trinta e dois mil cento e setenta e três reais e noventa e cinco centavos). 
Cláusula Terceira: Fica adicionada as seguintes dotações orçamentárias:
10.001.15.452.0006.2.025. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 362 – F: 511
10.001.15.452.0006.2.025. – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 363 – F: 1000
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 16/04/2021

Termo Aditivo 001 ao Contrato 151/2020
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: MAXXIFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 03 
de março de 2022.
Cláusula Segunda: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 23.623,85 (vinte e 
três mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) conforme descrição 
no anexo I, perfazendo o valor total deste termo. Passando e atualizando o valor total 
do contrato de R$ 123.926,00 (cento e vinte e três mil e novecentos e vinte e seis 
reais), para até R$ 147.549,85 (cento e quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e 
nove reais e oitenta e cinco centavos).
Cláusula Terceira: Altera-se o Fiscal do presente contrato, passando a ser a Sra. 
Fernanda Periard Mantovani, inscrita no CPF sob n° 095.484.479-32.
Cláusula Quarta: Fica adicionada a seguinte dotação orçamentária:
Conforme Anexo II.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 14/04/2021
Umuarama, 04 de maio de 2021
CLEBER BOMFIM
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 612/2021
Concede Licença para tratar de interesses particulares a servidora FERNANDA CAVALCANTE 
MENEGUETI CERCI.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder a servidora FERNANDA CAVALCANTE MENEGUETI, portadora da Cédula de 
Identidade RG. n.º 10.727.677-7-SSP-PR e inscrita no CPF n.º 071.621.879-86, nomeada em 01 
de março de 2016, para ocupar o cargo de carreira de Secretário Escolar, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, 02 (dois) anos de licença para tratar de interesses particulares, nos termos 
do Processo n.º 5686/2021, em consonância às disposições do artigo 105, parágrafos 1º e 2º da 
Lei Complementar N.º 018/92 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO), com 
fruição no período de 30 de junho de 2021 a 29 de junho de 2023, com prejuízo de seu vencimento.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 03 de maio de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
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NEUSA MARIA DEOLINDO ROCHA CPF/CNPJ:  25754360100
CADASTRO: 4385600 QUADRA:  0001 LOTE:  002A

ENDEREÇO: RUA AGENOR ZANATTO,  S/Nº CEP:  87508661

BAIRRO:  PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE COMPLEMENTO: LOTE Nº2-A, DA SUBDIVISAO 

DO LOTE Nº 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1052 / 2021 

SEQUENCIA: 3

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0001, Lote: 002A  - PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE - N.º: S/Nº  - LOTE 

Nº2-A, DA SUBDIVISAO DO LOTE Nº 2

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  3  / 1052 / 2021 

NEUSA MARIA DEOLINDO ROCHA CPF/CNPJ: 25754360100
ENDEREÇO: RUA PROJETADA B, Nº S/N CEP.:   87500000 CIDADE:  UMUARAMA UF.:  PR

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA CPF/CNPJ:  02464471844
CADASTRO: 4388900 QUADRA:  0003 LOTE:  012A

ENDEREÇO: RUA AGENOR ZANATTO,  S/Nº CEP:  87508661

BAIRRO:  PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE COMPLEMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1052 / 2021 

SEQUENCIA: 9

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0003, Lote: 012A  - PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE - N.º: S/Nº  - 

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  9  / 1052 / 2021 

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA CPF/CNPJ: 02464471844
ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, Nº 3626 CEP.:   87504130 CIDADE:  UMUARAMA UF.:  

PR

MARCIO ADEMIR GOMES MARTINS CPF/CNPJ:  72883880930
CADASTRO: 4390400 QUADRA:  0005 LOTE:  0004

ENDEREÇO: RUA PAULINO FONTANA,  S/Nº CEP:  87506461

BAIRRO:  PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE COMPLEMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1052 / 2021 

SEQUENCIA: 18

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0005, Lote: 0004  - PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE - N.º: S/Nº  - 

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  18  / 1052 / 2021 

MARCIO ADEMIR GOMES MARTINS CPF/CNPJ: 72883880930
ENDEREÇO: RUA DO BOSQUE, Nº 4670 CEP.:   87506010 CIDADE:  UMUARAMA UF.:  PR

MASSAYUKI EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA CPF/CNPJ:  09599528000101
CADASTRO: 3434000 QUADRA:  0019 LOTE:  0020

ENDEREÇO: RUA SABIA,  S/Nº CEP:  87504658

BAIRRO:  PARQUE DO LAGO COMPLEMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1050 / 2021 

SEQUENCIA: 20

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0019, Lote: 0020  - PARQUE DO LAGO - N.º: S/Nº  - 

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  20  / 1050 / 2021 

MASSAYUKI EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA CPF/CNPJ: 09599528000101
ENDEREÇO: RUA DR RUI FERRAZ DE CARVALHO, Nº 4212 CEP.:   87501250 CIDADE:  UMUARAMA

UF.:  PR

ED VERDES MARES SALA 306

MARCIO ADEMIR GOMES MARTINS CPF/CNPJ:  72883880930
CADASTRO: 4391000 QUADRA:  0005 LOTE:  0010

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS ZANATTO,  S/Nº CEP:  87508663

BAIRRO:  PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE COMPLEMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1052 / 2021 

SEQUENCIA: 21

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0005, Lote: 0010  - PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE - N.º: S/Nº  - 

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  21  / 1052 / 2021 

MARCIO ADEMIR GOMES MARTINS CPF/CNPJ: 72883880930
ENDEREÇO: RUA DO BOSQUE, Nº 4670 CEP.:   87506010 CIDADE:  UMUARAMA UF.:  PR

MARCIO ADEMIR GOMES MARTINS CPF/CNPJ:  72883880930
CADASTRO: 4391100 QUADRA:  0005 LOTE:  0011

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS ZANATTO,  S/Nº CEP:  87508663

BAIRRO:  PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE COMPLEMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1052 / 2021 

SEQUENCIA: 22

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0005, Lote: 0011  - PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE - N.º: S/Nº  - 

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  22  / 1052 / 2021 

MARCIO ADEMIR GOMES MARTINS CPF/CNPJ: 72883880930
ENDEREÇO: RUA DO BOSQUE, Nº 4670 CEP.:   87506010 CIDADE:  UMUARAMA UF.:  PR

MARCIO ADEMIR GOMES MARTINS CPF/CNPJ:  72883880930
CADASTRO: 4391200 QUADRA:  0005 LOTE:  0012

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS ZANATTO,  S/Nº CEP:  87508663

BAIRRO:  PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE COMPLEMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1052 / 2021 

SEQUENCIA: 23

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0005, Lote: 0012  - PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE - N.º: S/Nº  - 

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  23  / 1052 / 2021 

MARCIO ADEMIR GOMES MARTINS CPF/CNPJ: 72883880930
ENDEREÇO: RUA DO BOSQUE, Nº 4670 CEP.:   87506010 CIDADE:  UMUARAMA UF.:  PR

MARCIO ADEMIR GOMES MARTINS CPF/CNPJ:  72883880930
CADASTRO: 4391300 QUADRA:  0005 LOTE:  0013

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS ZANATTO,  S/Nº CEP:  87508663

BAIRRO:  PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE COMPLEMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1052 / 2021 

SEQUENCIA: 24

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0005, Lote: 0013  - PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE - N.º: S/Nº  - 

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  24  / 1052 / 2021 

MARCIO ADEMIR GOMES MARTINS CPF/CNPJ: 72883880930
ENDEREÇO: RUA DO BOSQUE, Nº 4670 CEP.:   87506010 CIDADE:  UMUARAMA UF.:  PR

PLANALTO ENGENHARIA E URBANIZACAO LTDA CPF/CNPJ:  84927318000102
CADASTRO: 4331400 QUADRA:  0003 LOTE:  0037

ENDEREÇO: RUA JOSÉ DONIZETE TURCI BATISTELA,  S/Nº CEP:  87507691

BAIRRO:  JARDIM NOVA AMERICA COMPLEMENTO: 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1053 / 2021 

SEQUENCIA: 31

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0003, Lote: 0037  - JARDIM NOVA AMERICA - N.º: S/Nº  - 0

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  31  / 1053 / 2021 

PLANALTO ENGENHARIA E URBANIZACAO LTDA CPF/CNPJ: 84927318000102
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO GONÇALVES DE MACEDO, Nº 3539 CEP.:   87507703 CIDADE:  

UMUARAMA UF.:  PR
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LUZIA APARECIDA FATTORE CPF/CNPJ:  00494973919
CADASTRO: 4394240 QUADRA:  0007 LOTE:  010B

ENDEREÇO: RUA ALVINO DOS SANTOS FANECO,  1671 CEP:  87508665

BAIRRO:  PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE COMPLEMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1052 / 2021 

SEQUENCIA: 32

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0007, Lote: 010B  - PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE - N.º: 1671  - 

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  32  / 1052 / 2021 

LUZIA APARECIDA FATTORE CPF/CNPJ: 00494973919
ENDEREÇO: RUA BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 3461 CEP.:   87500000 CIDADE:  

UMUARAMA UF.:  PR

HEMERSON DA SILVA CPF/CNPJ:  03725232938
CADASTRO: 4452323 QUADRA:  0016 LOTE:  5-C/6/7A-1

ENDEREÇO: RUA MANOEL RODRIGUES DA SILVA,  S/Nº CEP:  87504720

BAIRRO:  JARDIM IMIGRANTES COMPLEMENTO: LOTE Nº 5-C/6/7A-1, DA SUBDIV. DO LOTE Nº 

5-C/6/7A, DA SUBDIV. DO  LOTE Nº 5-C/6/7, DA UNIF. DOS LOTES Nº 5-C, 6 E 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1053 / 2021 

SEQUENCIA: 47

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0016, Lote: 5-C/6/7A-1  - JARDIM IMIGRANTES - N.º: S/Nº  -  L O T E  N º 

5-C/6/7A-1, DA SUBDIV. DO LOTE Nº 5-C/6/7A, DA SUBDIV. DO  LOTE Nº 5-C/6/7, DA UNIF. DOS 

LOTES Nº 5-C, 6 E 7

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  47  / 1053 / 2021 

HEMERSON DA SILVA CPF/CNPJ: 03725232938
ENDEREÇO: RUA MORUMBI, Nº 1358 CEP.:   87508340 CIDADE:  UMUARAMA UF.:  PR

HEMERSON DA SILVA CPF/CNPJ:  03725232938
CADASTRO: 4452326 QUADRA:  0016 LOTE:  5-C/6/7A-2

ENDEREÇO: RUA MANOEL RODRIGUES DA SILVA,  S/Nº CEP:  87504720

BAIRRO:  JARDIM IMIGRANTES COMPLEMENTO: LOTE Nº 5-C/6/7A-2, DA SUBDIV. DO LOTE Nº 

5-C/6/7A, DA SUBDIV. DO  LOTE Nº 5-C/6/7, DA UNIF. DOS LOTES Nº 5-C, 6 E 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1053 / 2021 

SEQUENCIA: 48

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0016, Lote: 5-C/6/7A-2  - JARDIM IMIGRANTES - N.º: S/Nº  -  L O T E  N º 

5-C/6/7A-2, DA SUBDIV. DO LOTE Nº 5-C/6/7A, DA SUBDIV. DO  LOTE Nº 5-C/6/7, DA UNIF. DOS 

LOTES Nº 5-C, 6 E 7

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  48  / 1053 / 2021 

HEMERSON DA SILVA CPF/CNPJ: 03725232938
ENDEREÇO: RUA MORUMBI, Nº 1358 CEP.:   87508340 CIDADE:  UMUARAMA UF.:  PR

HEMERSON DA SILVA CPF/CNPJ:  03725232938
CADASTRO: 4452329 QUADRA:  0016 LOTE:  5-C/6/7A-3

ENDEREÇO: RUA MANOEL RODRIGUES DA SILVA,  S/Nº CEP:  87504720

BAIRRO:  JARDIM IMIGRANTES COMPLEMENTO: LOTE Nº 5-C/6/7A-3, DA SUBDIV. DO LOTE Nº 

5-C/6/7A, DA SUBDIV. DO  LOTE Nº 5-C/6/7, DA UNIF. DOS LOTES Nº 5-C, 6 E 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1053 / 2021 

SEQUENCIA: 49

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0016, Lote: 5-C/6/7A-3  - JARDIM IMIGRANTES - N.º: S/Nº  -  L O T E  N º 

5-C/6/7A-3, DA SUBDIV. DO LOTE Nº 5-C/6/7A, DA SUBDIV. DO  LOTE Nº 5-C/6/7, DA UNIF. DOS 

LOTES Nº 5-C, 6 E 7

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  49  / 1053 / 2021 

HEMERSON DA SILVA CPF/CNPJ: 03725232938
ENDEREÇO: RUA MORUMBI, Nº 1358 CEP.:   87508340 CIDADE:  UMUARAMA UF.:  PR

COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ CPF/CNPJ:  61082962000555
CADASTRO: 3886900 QUADRA:  0060 LOTE:  0002

ENDEREÇO: AV NATAL,  S/Nº CEP:  87504230

BAIRRO:  ZONA 05 COMPLEMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1051 / 2021 

SEQUENCIA: 54

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0060, Lote: 0002  - ZONA 05 - N.º: S/Nº  - 

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  54  / 1051 / 2021 

COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ CPF/CNPJ: 61082962000555
ENDEREÇO: AV PARANA, Nº 3725 CEP.:   87501030 CIDADE:  UMUARAMA UF.:  PR

COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ CPF/CNPJ:  61082962000555
CADASTRO: 3887000 QUADRA:  0060 LOTE:  0003

ENDEREÇO: AV NATAL,  S/Nº CEP:  87504230

BAIRRO:  ZONA 05 COMPLEMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1051 / 2021 

SEQUENCIA: 55

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0060, Lote: 0003  - ZONA 05 - N.º: S/Nº  - 

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  55  / 1051 / 2021 

COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ CPF/CNPJ: 61082962000555
ENDEREÇO: AV PARANA, Nº 3725 CEP.:   87501030 CIDADE:  UMUARAMA UF.:  PR

CLEBER MARCELINO LUCIO CPF/CNPJ:  00570693950
CADASTRO: 4409220 QUADRA:  0017 LOTE:  001B

ENDEREÇO: RUA WILMA MOREIRA ZANATTO,  S/Nº CEP:  87508662

BAIRRO:  PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE COMPLEMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1052 / 2021 

SEQUENCIA: 68

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0017, Lote: 001B  - PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE - N.º: S/Nº  - 

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  68  / 1052 / 2021 

CLEBER MARCELINO LUCIO CPF/CNPJ: 00570693950
ENDEREÇO: RUA JOSE MAURO ROVERON, Nº 1605 CEP.:   87508158 CIDADE:  UMUARAMA UF.:  PR

RICARDO LEANDRO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ:  04157143973
CADASTRO: 4411770 QUADRA:  0019 LOTE:  003C

ENDEREÇO: RUA WILMA MOREIRA ZANATTO,  1330 CEP:  87508662

BAIRRO:  PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE COMPLEMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1052 / 2021 

SEQUENCIA: 71

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0019, Lote: 003C  - PARQUE RESIDENCIAL BELO MONTE - N.º: 1330  - 

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  71  / 1052 / 2021 

RICARDO LEANDRO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 04157143973
ENDEREÇO: RUA TOPAZIO, Nº 1362 CEP.:   87500000 CIDADE:  UMUARAMA UF.:  PR

ADELAINE CAROLINE DA SILVA ALMEIDA RAMOS CPF/CNPJ:  06342686947
CADASTRO: 5866400 QUADRA:  0002 LOTE:  0012

ENDEREÇO: RUA REGINA GOMES BARBOSA,  S/Nº CEP:  87500000

BAIRRO:  JARDIM DAS CEREJEIRAS II COMPLEMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1052 / 2021 

SEQUENCIA: 89

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0002, Lote: 0012  - JARDIM DAS CEREJEIRAS II - N.º: S/Nº  - 

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  89  / 1052 / 2021 

ADELAINE CAROLINE DA SILVA ALMEIDA RAMOS CPF/CNPJ: 06342686947
ENDEREÇO: RUA DO ARNALDO, Nº 2185 CEP.:   87508500 CIDADE:  UMUARAMA UF.:  PR

CHACARA
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ADELAINE CAROLINE DA SILVA ALMEIDA RAMOS CPF/CNPJ:  06342686947
CADASTRO: 5866500 QUADRA:  0002 LOTE:  0013

ENDEREÇO: RUA REGINA GOMES BARBOSA,  S/Nº CEP:  87500000

BAIRRO:  JARDIM DAS CEREJEIRAS II COMPLEMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1052 / 2021 

SEQUENCIA: 90

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0002, Lote: 0013  - JARDIM DAS CEREJEIRAS II - N.º: S/Nº  - 

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  90  / 1052 / 2021 

ADELAINE CAROLINE DA SILVA ALMEIDA RAMOS CPF/CNPJ: 06342686947
ENDEREÇO: RUA DO ARNALDO, Nº 2185 CEP.:   87508500 CIDADE:  UMUARAMA UF.:  PR

CHACARA

CLEBER LIBANO PEREIRA CPF/CNPJ:  04762441961
CADASTRO: 3756000 QUADRA:  0018 LOTE:  0013

ENDEREÇO: RUA PEROLA,  1367 CEP:  87508330

BAIRRO:  PARQUE IRANI COMPLEMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1048 / 2021 

SEQUENCIA: 99

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de 

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão 

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3 

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel 

abaixo descrito. Quadra: 0018, Lote: 0013  - PARQUE IRANI - N.º: 1367  - 

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções 

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o 

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do 

imóvel. 

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 3 de maio de 2021

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO:  99  / 1048 / 2021 

CLEBER LIBANO PEREIRA CPF/CNPJ: 04762441961
ENDEREÇO: RUA PEROLA, Nº 3200 CEP.:   87500000 CIDADE:  UMUARAMA UF.:  PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 551 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

SUZIMAR DINIZ VENANCIO, inscrito(a) no CPF Nº. 596.629.809-20, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu 

sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0007 Lote 0011, ZONA 2, AV SAO PAULO, nº. 4895, nesta cidade, cadastrado como contribuinte 

Imobiliário n°. 196100.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 551 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   551 / 2021   CADASTRO: 1-196100  ZONA: 0001    QUADRA: 0007 LOTE: 0011  

CONTRIBUINTE: SUZIMAR DINIZ VENANCIO - CPF/CNPJ:  596.629.809-20

ENDEREÇO: AV SAO PAULO, Nº 4895, CEP: 87500000 - ZONA 2 - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 552 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

ZIRLENE MARTINS PEREIRA ALVES, inscrito(a) no CPF Nº. 841.020.129-15, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou 

seu sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0008 Lote 008C, PARQUE RESIDENCIAL TOKIO, RUA EDEMIR PEDRO ZULIANELLI, 

nº. S/Nº, nesta cidade, cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 4655120.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 552 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   552 / 2021   CADASTRO: 1-4655120  ZONA: 0010    QUADRA: 0008 LOTE: 008C  

CONTRIBUINTE: ZIRLENE MARTINS PEREIRA ALVES - CPF/CNPJ:  841.020.129-15

ENDEREÇO: RUA LONDRINA, Nº 164, CEP: 87500000 - DISTRITOS LOVAT - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 553 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

GERALDO AUGUSTO MODESTO, inscrito(a) no CPF Nº. 926.110.959-49, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu 

sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0016 Lote 0037, JARDIM AEROPORTO II, RUA DEOLINDA THEREZA ULIANA, nº. S/Nº, 

nesta cidade, cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 4307200.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 553 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   553 / 2021   CADASTRO: 1-4307200  ZONA: 0007    QUADRA: 0016 LOTE: 0037  

CONTRIBUINTE: GERALDO AUGUSTO MODESTO - CPF/CNPJ:  926.110.959-49

ENDEREÇO: RUA FREI CANECA, Nº 3037, CEP: 87504420 - ZONA 4 - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 554 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

DECIO SILVA, inscrito(a) no CPF Nº. 527.383.459-72, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) do imóvel, 

sito Quadra 0016 Lote 0023, JARDIM AEROPORTO II, RUA 7, nº. S/Nº, nesta cidade, cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 

4305700.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 554 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   554 / 2021   CADASTRO: 1-4305700  ZONA: 0007    QUADRA: 0016 LOTE: 0023  

CONTRIBUINTE: DECIO SILVA - CPF/CNPJ:  527.383.459-72

ENDEREÇO: RUA LONDRINA, Nº 523, CEP: 87503550 - DISTRITOS LOVAT - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 555 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

ALLAN VITOR SANTOS BARBOSA, inscrito(a) no CPF Nº. 068.142.831-74, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu 

sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0018 Lote 0017, JARDIM AEROPORTO II, RUA ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MOTA, nº. 

S/Nº, nesta cidade, cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 4311700.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 555 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   555 / 2021   CADASTRO: 1-4311700  ZONA: 0007    QUADRA: 0018 LOTE: 0017  

CONTRIBUINTE: ALLAN VITOR SANTOS BARBOSA - CPF/CNPJ:  068.142.831-74

ENDEREÇO: RUA DAS AVENCAS, Nº 4151, CEP: 87509310 - PARQUE DAS JABOTICABEIRAS - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 556 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

VAGNER RODRIGO DA SILVA MESTRINIER, inscrito(a) no CPF Nº. 048.923.449-66, legítimo(a) proprietário(a), 

possuidor(a) ou seu sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0010 Lote 001B, RESIDENCIAL PORTO SEGURO, RUA RUA LUIZ 

GAVASSI, nº. S/Nº, nesta cidade, cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 4256350.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 556 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   556 / 2021   CADASTRO: 1-4256350  ZONA: 0002    QUADRA: 0010 LOTE: 001B  

CONTRIBUINTE: VAGNER RODRIGO DA SILVA MESTRINIER - CPF/CNPJ:  048.923.449-66

ENDEREÇO: AV PARANA, Nº 694, CEP: 87520000 - DISTRITO DE LOVAT - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 557 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

ARNALDO FERREIRA DA ROCHA, inscrito(a) no CPF Nº. 274.893.531-49, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu 

sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0019 Lote 0005, PARQUE DO LAGO, RUA GAIVOTA, nº. S/Nº, nesta cidade, cadastrado como 

contribuinte Imobiliário n°. 3432500.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 557 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   557 / 2021   CADASTRO: 1-3432500  ZONA: 0004    QUADRA: 0019 LOTE: 0005  

CONTRIBUINTE: ARNALDO FERREIRA DA ROCHA - CPF/CNPJ:  274.893.531-49

ENDEREÇO: RUA JOSE HONORIO RAMOS, Nº 3929, CEP: 87502230 - ZONA 3 - UMUARAMA-PR ED. PEDRA BRANCA APTO 1002
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 558 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

LUCIANA AHMAD ZEIDAN, inscrito(a) no CPF Nº. 696.030.069-04, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu 

sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0019 Lote 0007, PARQUE DO LAGO, RUA GAIVOTA, nº. S/Nº, nesta cidade, cadastrado como 

contribuinte Imobiliário n°. 3432700.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 558 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   558 / 2021   CADASTRO: 1-3432700  ZONA: 0004    QUADRA: 0019 LOTE: 0007  

CONTRIBUINTE: LUCIANA AHMAD ZEIDAN - CPF/CNPJ:  696.030.069-04

ENDEREÇO: AV DR ANGELO M DA FONSECA, Nº 4367, CEP: 87504050 - ZONA 1-A - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 559 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

ZULEIDE TEREZINHA RINALDI, inscrito(a) no CPF Nº. 333.901.429-91, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu 

sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0021 Lote 0017, PQ RES METROPOLITANO, RUA PRIMO VALDEMAR BORSATTO, nº. 000, 

nesta cidade, cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 5203700.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 559 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   559 / 2021   CADASTRO: 1-5203700  ZONA: 0010    QUADRA: 0021 LOTE: 0017  

CONTRIBUINTE: ZULEIDE TEREZINHA RINALDI - CPF/CNPJ:  333.901.429-91

ENDEREÇO: RUA MANDAGUARI, Nº 4981, CEP: 87500000 - ZONA 3 - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 560 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

VALDENIR ANTIQUERA V. BOAS, inscrito(a) no CPF Nº. 628.104.649-87, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu 

sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0017 Lote 0030, PARQUE DAS JABOTICABEIRAS, RUA DAS GARDENIAS, nº. S/Nº, nesta 

cidade, cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 3148800.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 560 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   560 / 2021   CADASTRO: 1-3148800  ZONA: 0011    QUADRA: 0017 LOTE: 0030  

CONTRIBUINTE: VALDENIR ANTIQUERA V. BOAS - CPF/CNPJ:  628.104.649-87

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 2591, CEP: 85807100 - CENTRO - CASCAVEL-CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 561 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA, inscrito(a) no CPF Nº. 437.259.539-53, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou 

seu sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0002 Lote 0021, JARDIM SAKAI, RUA RODRIGO VALENCIA SAKAI, nº. S/Nº, nesta 

cidade, cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 4984800.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 561 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   561 / 2021   CADASTRO: 1-4984800  ZONA: 0005    QUADRA: 0002 LOTE: 0021  

CONTRIBUINTE: FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA - CPF/CNPJ:  437.259.539-53

ENDEREÇO: RUA CURIÚVA, Nº 1047, CEP: 0 - CENTRO - CURIÚVA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 562 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

SHUITIRO SAKUMOTO, inscrito(a) no CPF Nº. 825.025.368-04, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) 

do imóvel, sito Quadra 0005 Lote 0018, JARDIM IBIS, RUA LUIZ BARBOSA PIMENTA, nº. S/N°, nesta cidade, cadastrado como 

contribuinte Imobiliário n°. 6607400.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 562 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   562 / 2021   CADASTRO: 1-6607400  ZONA: 0005    QUADRA: 0005 LOTE: 0018  

CONTRIBUINTE: SHUITIRO SAKUMOTO - CPF/CNPJ:  825.025.368-04

ENDEREÇO: RUA DR RUI FERRAZ DE CARVALHO, Nº 606, CEP: 87500000 - ZONA 1 - UMUARAMA-PR L 13 E 14 APTO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 563 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

SHUITIRO SAKUMOTO, inscrito(a) no CPF Nº. 825.025.368-04, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) 

do imóvel, sito Quadra 0005 Lote 0017, JARDIM IBIS, RUA LUIZ BARBOSA PIMENTA, nº. S/N°, nesta cidade, cadastrado como 

contribuinte Imobiliário n°. 6607300.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 563 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   563 / 2021   CADASTRO: 1-6607300  ZONA: 0005    QUADRA: 0005 LOTE: 0017  

CONTRIBUINTE: SHUITIRO SAKUMOTO - CPF/CNPJ:  825.025.368-04

ENDEREÇO: RUA DR RUI FERRAZ DE CARVALHO, Nº 606, CEP: 87500000 - ZONA 1 - UMUARAMA-PR L 13 E 14 APTO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 564 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

SHUITIRO SAKUMOTO, inscrito(a) no CPF Nº. 825.025.368-04, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) 

do imóvel, sito Quadra 0005 Lote 0016, JARDIM IBIS, RUA LUIZ BARBOSA PIMENTA, nº. S/N°, nesta cidade, cadastrado como 

contribuinte Imobiliário n°. 6607200.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 564 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   564 / 2021   CADASTRO: 1-6607200  ZONA: 0005    QUADRA: 0005 LOTE: 0016  

CONTRIBUINTE: SHUITIRO SAKUMOTO - CPF/CNPJ:  825.025.368-04

ENDEREÇO: RUA DR RUI FERRAZ DE CARVALHO, Nº 606, CEP: 87500000 - ZONA 1 - UMUARAMA-PR L 13 E 14 APTO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 565 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

SHUITIRO SAKUMOTO, inscrito(a) no CPF Nº. 825.025.368-04, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) 

do imóvel, sito Quadra 0005 Lote 0015, JARDIM IBIS, RUA LUIZ BARBOSA PIMENTA, nº. S/N°, nesta cidade, cadastrado como 

contribuinte Imobiliário n°. 6607100.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 565 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   565 / 2021   CADASTRO: 1-6607100  ZONA: 0005    QUADRA: 0005 LOTE: 0015  

CONTRIBUINTE: SHUITIRO SAKUMOTO - CPF/CNPJ:  825.025.368-04

ENDEREÇO: RUA DR RUI FERRAZ DE CARVALHO, Nº 606, CEP: 87500000 - ZONA 1 - UMUARAMA-PR L 13 E 14 APTO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 566 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

DECIO JARDIM, inscrito(a) no CPF Nº. 209.220.949-34, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) do 

imóvel, sito Quadra 0003 Lote 0014, JARDIM IBIS, RUA SILVESTRE PIETCHAKI, nº. S/N°, nesta cidade, cadastrado como 

contribuinte Imobiliário n°. 6597400.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 566 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   566 / 2021   CADASTRO: 1-6597400  ZONA: 0005    QUADRA: 0003 LOTE: 0014  

CONTRIBUINTE: DECIO JARDIM - CPF/CNPJ:  209.220.949-34

ENDEREÇO: AV PARANÁ, Nº 395, CEP: 87240000 - CENTRO - TERRA BOA-PR 0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 567 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

DECIO JARDIM, inscrito(a) no CPF Nº. 209.220.949-34, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) do 

imóvel, sito Quadra 0003 Lote 0013, JARDIM IBIS, RUA SILVESTRE PIETCHAKI, nº. S/N°, nesta cidade, cadastrado como 

contribuinte Imobiliário n°. 6597300.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 567 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   567 / 2021   CADASTRO: 1-6597300  ZONA: 0005    QUADRA: 0003 LOTE: 0013  

CONTRIBUINTE: DECIO JARDIM - CPF/CNPJ:  209.220.949-34

ENDEREÇO: AV PARANÁ, Nº 395, CEP: 87240000 - CENTRO - TERRA BOA-PR 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 568 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

GUILHERME AGOSTINI FRAGOSO, inscrito(a) no CPF Nº. 115.021.579-85, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou 

seu sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0003 Lote 0002, JARDIM LOPES II, RUA FRANCISCO ALEIXO BATISTA FILHO, nº. 

S/Nº, nesta cidade, cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 5717900.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 568 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   568 / 2021   CADASTRO: 1-5717900  ZONA: 0006    QUADRA: 0003 LOTE: 0002  

CONTRIBUINTE: GUILHERME AGOSTINI FRAGOSO - CPF/CNPJ:  115.021.579-85

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ALEIXO BATISTA FILHO, Nº 0000, CEP: 87500000 - JARDIM LOPES II - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 569 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

NELIO CALDEIRA, inscrito(a) no CPF Nº. 324.490.899-34, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) do 

imóvel, sito Quadra 0013 Lote 0001, PARQUE DOM PEDRO I, RUA MURILO MENDES, nº. 3121, nesta cidade, cadastrado como 

contribuinte Imobiliário n°. 1168750.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$  (Zero), nos termos do artigo 21, da Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 569 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   569 / 2021   CADASTRO: 1-1168750  ZONA: 0006    QUADRA: 0013 LOTE: 0001  

CONTRIBUINTE: NELIO CALDEIRA - CPF/CNPJ:  324.490.899-34

ENDEREÇO: RUA AV .PARANA, Nº 5356, CEP: 87502000 - ZONA 3 - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 570 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

ESPÓLIO DE LAZARO COZER, inscrito(a) no CPF Nº. 062.456.099-68, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu 

sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0019 Lote 0005, PARQUE DOM PEDRO I, RUA K, nº. 3133, nesta cidade, cadastrado como 

contribuinte Imobiliário n°. 1177200.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 570 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   570 / 2021   CADASTRO: 1-1177200  ZONA: 0006    QUADRA: 0019 LOTE: 0005  

CONTRIBUINTE: ESPÓLIO DE LAZARO COZER - CPF/CNPJ:  062.456.099-68

ENDEREÇO: RUA K, Nº 3133, CEP: 87500000 - PARQUE DOM PEDRO I - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 571 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

OSMILDES BORGES DE PAIVA, inscrito(a) no CPF Nº. 307.676.109-97, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu 

sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0021 Lote 0010, PARQUE DOM PEDRO I, RUA K, nº. 4078, nesta cidade, cadastrado como 

contribuinte Imobiliário n°. 1180500.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 571 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   571 / 2021   CADASTRO: 1-1180500  ZONA: 0006    QUADRA: 0021 LOTE: 0010  

CONTRIBUINTE: OSMILDES BORGES DE PAIVA - CPF/CNPJ:  307.676.109-97

ENDEREÇO: RUA K, Nº 4078, CEP: 87500000 - PARQUE DOM PEDRO I - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 572 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

JOSE JOAQUIM DA SILVA, inscrito(a) no CPF Nº. 020.423.768-84, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu 

sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0020 Lote 0014, PARQUE DOM PEDRO I, RUA PROJETADA M * PARQUE DOM PEDRO I, 

nº. 3011, nesta cidade, cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 1179500.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 572 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   572 / 2021   CADASTRO: 1-1179500  ZONA: 0006    QUADRA: 0020 LOTE: 0014  

CONTRIBUINTE: JOSE JOAQUIM DA SILVA - CPF/CNPJ:  020.423.768-84

ENDEREÇO: RUA CLARICE LISPECTOR, Nº 3011, CEP: 87508030 - PARQUE DOM PEDRO I - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 573 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

CARLOS BATISTA RODRIGUES, inscrito(a) no CPF Nº. 570.577.029-49, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu 

sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0A16 Lote 015A, ZONA ARMAZEM, AV DR ANGELO M DA FONSECA, nº. S/Nº, nesta cidade, 

cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 866700.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 573 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   573 / 2021   CADASTRO: 1-866700  ZONA: 0006    QUADRA: 0A16 LOTE: 015A  

CONTRIBUINTE: CARLOS BATISTA RODRIGUES - CPF/CNPJ:  570.577.029-49

ENDEREÇO: AV DR ANGELO M DA FONSECA, Nº 2300, CEP: 87500000 - PARQUE DANIELLE - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 574 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

MARIA FERREIRA, inscrito(a) no CPF Nº. 012.014.229-57, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) do 

imóvel, sito Quadra 0004 Lote 0005, PARQUE IRANI, RUA HISASHI UCHIMURA, nº. S/Nº, nesta cidade, cadastrado como 

contribuinte Imobiliário n°. 3734000.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 574 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   574 / 2021   CADASTRO: 1-3734000  ZONA: 0006    QUADRA: 0004 LOTE: 0005  

CONTRIBUINTE: MARIA FERREIRA - CPF/CNPJ:  012.014.229-57

ENDEREÇO: RUA CATHARINA  NARESSE FRANCOLIN, Nº 1850, CEP: 87504676 - PARQUE DOS BANDEIRANTES - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 575 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

MARIA FERREIRA, inscrito(a) no CPF Nº. 012.014.229-57, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) do 

imóvel, sito Quadra 0001 Lote 0010, PARQUE IRANI, RUA ANTENOR CORSATO, nº. S/Nº, nesta cidade, cadastrado como 

contribuinte Imobiliário n°. 3730100.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 575 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   575 / 2021   CADASTRO: 1-3730100  ZONA: 0006    QUADRA: 0001 LOTE: 0010  

CONTRIBUINTE: MARIA FERREIRA - CPF/CNPJ:  012.014.229-57

ENDEREÇO: RUA CATHARINA  NARESSE FRANCOLIN, Nº 1850, CEP: 87504676 - PARQUE DOS BANDEIRANTES - UMUARAMA-PR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 580 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

GENTIL DA COSTA, inscrito(a) no CPF Nº. 225.856.729-72, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) do 

imóvel, sito Quadra 0015 Lote 0017, SANTA ELIZA, RUA SAO JORGE, nº. 746, nesta cidade, cadastrado como contribuinte 

Imobiliário n°. 1702500.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 580 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   580 / 2021   CADASTRO: 1-1702500  ZONA: 0001    QUADRA: 0015 LOTE: 0017  

CONTRIBUINTE: GENTIL DA COSTA - CPF/CNPJ:  225.856.729-72

ENDEREÇO: RUA SAO JORGE, Nº 746, CEP: 87500000 - SANTA ELIZA - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 581 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

ARMINDO DE SOUZA COSTA, inscrito(a) no CPF Nº. 281.619.809-00, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu 

sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0016 Lote 0012, SANTA ELIZA, RUA SANTO ANTONIO, nº. 594, nesta cidade, cadastrado como 

contribuinte Imobiliário n°. 1703700.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 581 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   581 / 2021   CADASTRO: 1-1703700  ZONA: 0001    QUADRA: 0016 LOTE: 0012  

CONTRIBUINTE: ARMINDO DE SOUZA COSTA - CPF/CNPJ:  281.619.809-00

ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO, Nº 0000, CEP: 87507250 - JARDIM SAO CRISTOVAO - UMUARAMA-PR 

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
 ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 120/2021
Abre Crédito Adicional Suplementar, altera o PPA e a LDO e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando 
as disposições da Lei Municipal nº 4.456 de 17 de dezembro de 2020;
D E C R E T A:
 Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal 
n° 4.456, de 17 de dezembro de 2020, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para atender à programação 
constante do Anexo I.
Art. 2º  Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, igual importância proveniente 
de cancelamentos de dotações, conforme Anexo II deste Decreto.
Art. 3º   Este Decreto altera as despesas previstas nos anexos das leis Municipais nº 4.250/17 - PPA e nº 4.436/2020- 
LDO, a seguir relacionados:
I – PPA:
a) - Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo;
b) - Resumo das Ações por Função/Subfunção;
c) - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção.
II – LDO:
a) - Programas, Ações e Metas.
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 03 de maio de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
 ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 122/2021
Abre Crédito Adicional Suplementar, altera o PPA e a LDO e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando 
as disposições da Lei Municipal nº 4.456 de 17 de dezembro de 2020;
D E C R E T A:
 Art. 1º  Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal 
n° 4.456, de 17 de dezembro de 2020, no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), para atender à 
programação constante do Anexo I.
Art. 2º  Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, igual importância proveniente 
de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, da Fonte 300555 - SANEPAR - 
Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município - exercício anterior, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º   Este Decreto altera as despesas previstas nos anexos das leis Municipais nº 4.250/17 - PPA e nº 4.436/2020- 
LDO, a seguir relacionados:
I – PPA:
a) - Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo;
b) - Resumo das Ações por Função/Subfunção;
c) - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção.
II – LDO:
a) - Programas, Ações e Metas.
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 03 de maio de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
 ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 613/2021
Constitui Comissão Especial
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a Comunicação Interna n° 161/2021 DRH, datado de 30.04.2021.
R E S O L V E:
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para apurar a conduta do servidor Wesley Henrique Secundini, 
nomeado em 17.06.2015, para ocupar o cargo de carreira de Agente de Controle e Combate a Endemias, pelo Regime 
Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com relação aos fatos ocorridos conforme Comunicação Interna 
nº 090/2021, e aplicar eventual penalidade com fundamento nos artigos 128, 129, 143 e 157 e seguintes da Lei 
Complementar nº 018/1992 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Umuarama.
Art. 2º Constituir Comissão Especial, composta pelos seguintes servidores:
a) Presidente: MARCIA MISSAE KONISH YAMAMOTO, ocupante do cargo de carreira de Assistente Administrativo, 
pelo regime Estatutário, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.816.587-5-SSP/SP, CPF nº 125.191.918-99, 
lotada na Secretaria Municipal de Fazenda.
b) Membro: MATHEUS NICOLETTE FERNANDES, ocupante do cargo de carreira de Secretario Escolar, pelo regime 
Estatutário, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.225.166-0-SESP/PR, CPF nº 080.519.019-83, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação.
c) Membro: TALITA LUNA DA SILVA, ocupante do cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime 
Estatutário, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.830.868-9-SSP/PR, CPF nº 066.155.439-23, lotada na 
Secretaria Municipal de Defesa Social.
Suplente: VALDINEI GODOIS ELEOTÉRIO, ocupante do cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime 
Estatutário, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.200.584-4-SSP/PR, CPF nº 042.226.259-57, lotado na 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Comissão de Apoio:
a) ROBERTO DIAS ZOCCAL, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 9.357.595-7 – SSP/PR e inscrito 
no CPF n.º 058.287.629-07, OAB/PR 53.723, Assessor Jurídico II, lotado na Secretaria Municipal da Procuradoria de 
Assuntos Jurídicos.
Art. 3º Estabelecer o prazo de 130 (cento e trinta) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório, 
podendo ser prorrogado por igual período.
Art. 4º Considerar de relevância os serviços prestados pelos membros da Comissão ora constituída, porém, sem 
ônus ao Município.
 Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 03 de maio de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021 - Dispensa
Ratifico o ato por mim praticado, na contratação da empresa INVIOLÁVEL UMUARAMA LTDA - EPP, para a prestação 
de serviços de instalação do sistema de segurança comercial com alarmes e monitoramento à distância, na obra de 
ampliação, executada no Cisa, com Dispensa de licitação.
DESPACHO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 012/2021, anexo. Em 03 de maio 
de 2021. 
CLÁUDIO SIDINEY DE LIMA
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 576 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

LEONARDO TOSHIO MATSUMOTO, inscrito(a) no CPF Nº. 018.261.659-24, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou 

seu sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0012 Lote 0001, PARQUE IRANI, RUA ANTENOR CORSATO, nº. S/Nº, nesta cidade, 

cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 3745500.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 576 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   576 / 2021   CADASTRO: 1-3745500  ZONA: 0006    QUADRA: 0012 LOTE: 0001  

CONTRIBUINTE: LEONARDO TOSHIO MATSUMOTO - CPF/CNPJ:  018.261.659-24

ENDEREÇO: AV 19 DE DEZEMBRO, Nº 4413, CEP: 87503700 - ZONA  I - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 577 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

IVERLY SOARES FRANCO DOMINGOS, inscrito(a) no CPF Nº. 020.950.219-32, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) 

ou seu sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0017 Lote 0019, PARQUE IRANI, RUA ANTONIO ZANOLO FERNANDES, nº. S/Nº, 

nesta cidade, cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 3754400.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 577 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   577 / 2021   CADASTRO: 1-3754400  ZONA: 0006    QUADRA: 0017 LOTE: 0019  

CONTRIBUINTE: IVERLY SOARES FRANCO DOMINGOS - CPF/CNPJ:  020.950.219-32

ENDEREÇO: RUA ESPIRÍTO SANTO, Nº 47, CEP: 80630200 - AGUA VERDE - CURITIBA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 578 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

DORIEDISON DE JESUS, inscrito(a) no CPF Nº. 672.645.229-20, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) 

do imóvel, sito Quadra 0021 Lote 0001, PARQUE IRANI, RUA TURMALINA, nº. S/Nº, nesta cidade, cadastrado como contribuinte 

Imobiliário n°. 3758000.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 578 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   578 / 2021   CADASTRO: 1-3758000  ZONA: 0006    QUADRA: 0021 LOTE: 0001  

CONTRIBUINTE: DORIEDISON DE JESUS - CPF/CNPJ:  672.645.229-20

ENDEREÇO: RUA MARIALVA, Nº 5727, CEP: 87502100 - ZONA 3 - UMUARAMA-PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 4 de maio de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°. 579 / 

2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:  

Sujeito Passivo: 

BELMIRO SILVA DE ALMEIDA, inscrito(a) no CPF Nº. 116.785.429-20, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu 

sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0010 Lote 0012, SANTA ELIZA, AV BRASIL, nº. 860, nesta cidade, cadastrado como contribuinte 

Imobiliário n°. 1692600.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima 

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no 

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária: 

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos 

cofres desta municipalidade o valor de R$ 604,69 (Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), nos termos do artigo 21, da 

Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município 

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma 

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de 

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a 

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado 

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 4 de maio de 2021.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 579 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico 

CEP 87501-130 Umuarama  - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO:   579 / 2021   CADASTRO: 1-1692600  ZONA: 0001    QUADRA: 0010 LOTE: 0012  

CONTRIBUINTE: BELMIRO SILVA DE ALMEIDA - CPF/CNPJ:  116.785.429-20

ENDEREÇO: RUA BANDEIRANTES, Nº 1, CEP: 87504140 - PRAÇA ANCHIETA - UMUARAMA-PR 

Prefeitura MuniciPal 
de alto PiQuiri

 ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 155/2021, de 03/05/2021
SÚMULA: Concede férias fracionadas de 10 dias a 
servidora abaixo relacionada, nos termos do art. 111 
§1º e 3º da Lei Nº 455/92 com a redação dada pela 
Lei Nº 246/2015 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, 
Estado do Paraná, no uso das suas atribuições 
legais.
RESOLVE:
I - Concede férias regulamentar a servidora que 
abaixo discrimina, como segue:
NOME PERÍODO DATA
JESEBEL PAIVA DA SILVA 2019/2020 
03/05/2021 Á 12/05/2021
II - Esta portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos a 03 de maio 
de 2021.
Alto Piquiri, 03 de Maio de 2021.
Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 156/2021, de 03/05/2021
SÚMULA:  Concede  férias  de  30  dias a servidora 
e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, 
Estado do Paraná, no uso das suas atribuições 
legais,
RESOLVE:
I - Concede férias regulamentar a servidora que 
abaixo discrimina, como segue:
NOME PERÍODO DATA
DJEIME LEMES DA SILVA COSTA 
2020/2021 03/05/2021 Á 01/06/2021
II - Esta portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos a 03 de maio 
de 2021.
Alto Piquiri, 03 de Maio de 2021.
Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 157/2021, de 03/05/2021
SÚMULA: Concede férias fracionadas de 15 dias a 
servidora abaixo relacionada, nos termos do art. 111 
§1º e 3º da Lei Nº 455/92 com a redação dada pela 
Lei Nº 246/2015 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, 
Estado do Paraná, no uso das suas atribuições 
legais.
RESOLVE:
I - Concede férias regulamentar a servidora que 
abaixo discrimina, como segue:
NOME PERÍODO DATA
JOSIANE GONÇALVES ROSA 
2018/2019 03/05/2021 Á 17/05/2021
II - Esta portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos a 03 maio de 
2021.
Alto Piquiri, 03 de Maio de 2021.
Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 158/2021, de 03/05/2021
SÚMULA: Concede férias de 30 dias a servidora e 
dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, 
Estado do Paraná, no uso das suas atribuições 
legais.
RESOLVE:
I - Concede férias regulamentar a servidora que 
abaixo discrimina, como segue:
NOME PERÍODO DATA
LUCIANA SATI FERREIRA RICHTER 
2020/2021 04/05/2021 Á 02/06/2021
II - Esta portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos a 04 maio de 
2021.
Alto Piquiri, 03 de Maio de 2021.
Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 159/2021, de 04/05/2021
SÚMULA: CONCEDE LICENÇA ESPECIAL 
REMUNERADA e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, e, CONSIDERANDO o disposto na Lei 
Municipal nº 455/1992, e, CONSIDERANDO, ainda, 
o requerimento datado e deferido
RESOLVE:
I - Conceder LICENÇA ESPECIAL 
REMUNERADA a servidora abaixo como segue:
NOME MATRICULA PERÍODO DATA
APARECIDA RAMOS 
MANTOVANI 17418 2011/2016 
05/05/2021 Á 02/08/2021
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Alto Piquiri, 04 de Maio de 2021.
Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 160/2021, de 04/05/2021
SÚMULA: CONCEDE LICENÇA ESPECIAL 
REMUNERADA e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, e, CONSIDERANDO o disposto na Lei 
Municipal nº 455/1992, e, CONSIDERANDO, ainda, 
o requerimento datado e deferido.
RESOLVE:
I - Conceder LICENÇA ESPECIAL 
REMUNERADA a servidora abaixo como segue:
NOME MATRÍCULA PERÍODO DATA
CRISTIANA CELESTINO DA SILVA 
CAETANO 16667 2004/2009 
05/05/2021 Á 02/08/2021
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Alto Piquiri, 04 de Maio de 2021.
Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 161/2021, de 04/05/2021
SÚMULA: CONCEDE LICENÇA ESPECIAL 
REMUNERADA e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, e, CONSIDERANDO o disposto na Lei 
Municipal nº 455/1992, e, CONSIDERANDO, ainda, 
o requerimento datado e deferido.
RESOLVE:
I - Conceder LICENÇA ESPECIAL 
REMUNERADA a servidora abaixo como segue:
NOME MATRÍCULA PERÍODO DATA
GISELE GOMES DA SILVA 
CHIARADIA 19275 2012/2017 
05/05/2021 Á 02/08/2021
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Alto Piquiri, 04 de Maio de 2021.
Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 162/2021, de 04/05/2021
SÚMULA: CONCEDE LICENÇA ESPECIAL 
REMUNERADA e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, e, CONSIDERANDO o disposto na Lei 
Municipal nº 455/1992, e, CONSIDERANDO, ainda, 
o requerimento datado e deferido.
RESOLVE:
I - Conceder LICENÇA ESPECIAL 
REMUNERADA a servidora abaixo como segue:
NOME MATRÍCULA PERÍODO DATA
JOSIANE CASTORINA DA 
SILVA 13935 2004/2019 
05/05/2021 Á 02/08/2021
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Alto Piquiri, 04 de Maio de 2021.
Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 163/2021, de 04/05/2021
SÚMULA: CONCEDE LICENÇA ESPECIAL 
REMUNERADA e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, e, CONSIDERANDO o disposto na Lei 
Municipal nº 455/1992, e, CONSIDERANDO, ainda, 
o requerimento datado e deferido.
RESOLVE:
I - Conceder LICENÇA ESPECIAL 
REMUNERADA a servidora abaixo como segue:
NOME MATRÍCULA PERÍODO DATA
MARLENE APARECIDA DOS 
SANTOS 18201 2008/2013 
05/05/2021 Á 02/08/2021
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Alto Piquiri, 04 de Maio de 2021.
Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 164/2021, de 04/05/2021
SÚMULA: CONCEDE LICENÇA ESPECIAL 
REMUNERADA e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, e, CONSIDERANDO o disposto na Lei 
Municipal nº 455/1992, e, CONSIDERANDO, ainda, 
o requerimento datado e deferido.
RESOLVE:
I - Conceder LICENÇA ESPECIAL 
REMUNERADA a servidora abaixo como segue:
NOME MATRÍCULA PERÍODO DATA
JOSIELE CRISTIANE DA SILVA 
BORGES 19917 2013/2018 
05/05/2021 Á 02/08/2021
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Alto Piquiri, 04 de Maio de 2021.
Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 165/2021, de 04/05/2021
SÚMULA: CONCEDE LICENÇA ESPECIAL 
REMUNERADA e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, e, CONSIDERANDO o disposto na Lei 
Municipal nº 455/1992, e, CONSIDERANDO, ainda, 
o requerimento datado e deferido.
RESOLVE:
I - Conceder LICENÇA ESPECIAL 
REMUNERADA a servidora abaixo como segue:
NOME MATRÍCULA PERÍODO DATA
IVONETE APARECIDA 
FURLAN 19046 2009/2014 
05/05/2021 Á 02/08/2021
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Alto Piquiri, 04 de Maio de 2021.
Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 166/2021, de 04/05/2021
SÚMULA: CONCEDE LICENÇA ESPECIAL 
REMUNERADA e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, e, CONSIDERANDO o disposto na Lei 
Municipal nº 455/1992, e, CONSIDERANDO, ainda, 
o requerimento datado e deferido.
RESOLVE:
I - Conceder LICENÇA ESPECIAL 
REMUNERADA a servidora abaixo como segue:
NOME MATRÍCULA PERÍODO DATA
MARIA APARECIDA DE 
OLIVEIRA 16322 2008/2013 
05/05/2021 Á 02/08/2021
II - Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação.
Alto Piquiri, 04 de Maio de 2021.
Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de douradina
 ESTADO DO PARANÁ
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispenso a licitação, com fundamento no inciso II do art. 24, da Lei n. 8.666/93, a favor 
da pessoa jurídica DANILO JOSÉ DOS SANTOS - INFORMÁTICA, para a Contratação 
de empresa em Razão do Preço, para a Contratação de empresa especializada em 
manutenção de equipamentos de informática, formatações e assistência técnica local 
e remota, com o objetivo de atender as necessidades das diversas secretarias do 
município de Douradina-Pr, no valor de R$17.600,00(dezessete mil e seiscentos 
reais), presente o constante dos autos.
Face ao disposto no art. 26, da Lei n. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior 
para ratificação e devida publicidade.
Douradina-Pr, 30 de abril de 2021.
Fábio da Silva
Presidente da Comissão de Licitação

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA
Ratifico o ato de dispensa do senhor Fábio da Silva, Presidente da Comissão de 
Licitação, que dispensou, com fundamento no art. 24, inciso II, a favor da pessoa 
jurídica DANILO JOSÉ DOS SANTOS - INFORMÁTICA, inscrita no CNPJ nº. 
08.288.958/0001-31, para a Contratação de empresa em Razão do Preço, para 
a Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos de 
informática, formatações e assistência técnica local e remota, com o objetivo de 
atender as necessidades das diversas secretarias do município de Douradina-Pr, no 
valor de R$17.600,00(dezessete mil e seiscentos reais), presente o constante dos 
autos, face ao disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra 
devidamente instruído.
Publica-se.
Douradina-Pr, 30 de abril de 2021.
Oberdam José de Oliveira
Prefeito do Município

Prefeitura MuniciPal de douradina
 ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 224
 DE 04 DE MAIO DE 2021
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.
PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e 
considerando a Lei Municipal n°. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o 
pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de 
alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 01 (Uma) diária de viagem, no valor de R$ 200,00 (Duzentos 
reais) ao Servidor Municipal TIAGO APARECIDO DA SILVA, matrícula n° 1762, 
ocupante do cargo de Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da Divisão da UBS 
Hélio Corsini, no seguinte dia, local e finalidade:
Data Horário Saída/Chegada Destino Motivo
05/05/202104:00h/ 16:00h Maringá-Paraná
Conduzir pacientes para tratamento de
saúde.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de 
deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.
II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 04 de maio de 2021.
Oberdam José de Oliveira
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de douradina
 ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 225
 DE 04 DE MAIO  DE 2021.
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.
PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e 
considerando a Lei Municipal n°. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o 
pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de 
alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 01 (uma) diária de viagem, no valor de R$- 200,00 (duzentos 
reais), ao Servidor Municipal MARCIO HENRIQUE MORICO, matrícula n° 1707, 
ocupante do cargo de Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da Divisão da UBS 
Jardim do Ivaí, no seguinte dia, local e finalidade:
Data Horário Saída/Chegada Destino Motivo
05/05/2021 05:00/17:00h Cascavel-Paraná
    Conduzir pacientes para tratamento de saúde.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de 
deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.
II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 04 de maio  de 2021.
Oberdam José de Oliveira
Prefeito Municipal

MuniciPio de douradina
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 037/2021                              I D : 
Nº.  2263
Prestação de Serviços de cursos de Informática, 
especificadamente denominado CURSO OPERADOR DE 
COMPUTADOR.
Contratante: Município de Douradina-PR
Contratado: MILLENIUM INFORMÁTICA LTDA - ME, com 
sede na Avenida Brasil, nº. 422, Sala 03, Centro, CEP. 
87.485-000, na cidade de Douradina, Estado do Paraná 
inscrita no CNPJ sob nº 04.194.012/0003-17.
Objeto: É objeto do presente instrumento a Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de 
cursos de Informática, especificadamente denominado 
CURSO OPERADOR DE COMPUTADOR, para atender a 
Secretaria de Assistência Social, no atendimento a crianças 
e adolescentes com idade entre 09 (nove) a 17 (dezessete) 
anos que estejam em situação de vulnerabilidade social, 
cadastradas junto aos programas sociais e ao cadastro único 
do Município de Douradina-Pr
Período: 12 (doze) meses
Valor total: R$ 24.700,00(vinte e quatro mil, e setecentos 
reais),
Douradina, Pr. 04 de maio de 2.021.
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Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
 ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 619/2021
Transferir a servidora MONICA RIGOLE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Transferir a servidora MONICA RIGOLE, matrícula 935801, portadora da 
Cédula de Identidade RG. n. 8.341.579-7-SSP-PR e inscrita no CPF n.º 047.709.899-
11, admitida em 18 de maio de 2011, para ocupar o cargo de carreira Auxiliar de 
Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de 
Administração, para prestar serviço no Fundo Municipal de Saúde, com ônus para o 
mesmo, a contar de 01 de maio de 2021.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 03 de maio de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
 ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de Compra nº. 061/2021
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  EQUIPONORTE – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA
Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento de materiais odontológicos, 
para as Unidades de Saúde e CEO (Centro de especialidades odontológicas), deste 
Município.
Valor: R$134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais).
Vigência: 26/04/2021 a 26/10/2021. 
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão 
Eletrônico n° 02/2021 - SAÚDE, homologado pela Portaria n° 005/2021 - FMS, em 
22 de abril de 2021, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 24 de abril de 
2021, edição nº. 12.135, que integram o presente Termo e na pela  Lei federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 021/2021, de 26 de janeiro 
de 2021, Lei Municipal nº. 4.201/17, Decreto nº 10.024/2019, que regulamentam a 
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com alterações posteriores, bem como as Leis Complementares nº 123/06, 147/2014, 
155/2016 demais normas regulamentares aplicáveis e  Lei 13.979/2020.  
Umuarama, 04 de maio de 2021.
CLEBER BOMFIM
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de francisco alves
 ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 071 DE 03 DE ABRIL DE 2021
SÚMULA: “Regulamenta a aplicação do art. 76-B do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias — ADCT, com redação dada pela Emenda Constitucional 
n o 93.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, em 
conformidade com a Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO, o disposto no artigo 76-B do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias — ADCT, incluído pela Emenda Constitucional no 93, de 08 de setembro 
de 2016, acerca da desvinculação das receitas dos Municípios; e
CONSIDERANDO, o princípio da legalidade e eficiência, com previsão no art. 37, 
caput, da Constituição Federal de 1988;
D ECRETA:
Art. 1º - Ficam desvinculados de órgão, fundo ou despesa, no período de 01 de janeiro 
de 2021 a 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas do Município 
relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até 
a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas 
correntes, inclusive contribuições.
Art. 2º - A desvinculação referida no artigo anterior aplica-se:
I.aos recursos arrecadados ou transferidos que estejam vinculados a determinadas 
despesas referentes a programas, projetos ou ações administrados pelo Poder 
Executivo Municipal, e seus saldos financeiros existentes em 01 de janeiro de 2021;
II.a todos os fundos administrados pelo Poder Executivo Municipal, excetuando-se os 
fundos previdenciários, os de saúde e de educação;
III.aos rendimentos financeiros, inclusive os decorrentes de aplicações de recursos 
recebidos como receitas de capital.
Art. 3º - Excetuam-se da desvinculação de que trata este Decreto:
I.recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à 
manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos 
II e III do S 20 do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal;
II.receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde;
III.transferências obrigatórias e voluntárias recebidas de outros entes da Federação 
com destinação especificada em lei.
Art. 4º - A desvinculação referida neste Decreto será computada a partir de 01 de 
janeiro do corrente exercício, em conformidade com a Emenda Constitucional 
93/2016, aplicando essa desvinculação a todos os saldos remanescentes ou 
não transferidos anteriormente, existentes em 01 de janeiro de 2021 e também 
ao resultado de aplicações financeiras referentes a juros, multas e demais verbas 
remuneratórias a partir desta data.
Parágrafo único: Caberá ao Secretário da Fazenda Municipal realizar a reprogramação 
das despesas considerando a desvinculação da receita, e no caso de repasse a maior 
ao longo deste exercício de 2021, poderá ser descontado o valor das parcelas a 
serem transferidas nos meses subsequentes.
Art. 5º - As receitas desvinculadas de contas bancárias específicas de órgão ou 
programas deverão ser transferidas para a conta bancária de livre movimentação 
da prefeitura municipal.
§ 1º - No histórico do documento contábil da transferência deverá ser citado este 
Decreto e como anexo a memória de cálculo dos valores desvinculados.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, conforme disposto no art. 30 da Emenda 
Constitucional n o 93/2016.
 Francisco Alves, em 28 de abril de 2021, 200º da Independência e 133º da República.
LIOMAR MENDES LISBOA
Prefeito Municipal Interino

DECRETO Nº 069 DE 03 DE MAIO DE 2021.
SUMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO PROFERIDO PELO 
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 
032/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de 
direito público interno, na pessoa de seu representante legal o Prefeito Municipal 
Interino Sr. LIOMAR MENDES LISBOA, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o julgamento proferido pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nomeado 
pela portaria do executivo sob n.º 025/2021; e;
Considerando os termos e trâmites legais atendidos em conformidade com o que 
determina o Edital Licitatório amparado pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº. 030/2006, de 15 de maio de 2006, Decreto 5.450/2005 
de 31 de maio de 2005, Decreto 5.504/2005 de 05 de agosto de 2005 e aplicando-
se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, com alterações introduzidas posteriormente e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie.
D E C R E T A:
Art. 1° - FICA HOMOLOGADO o julgamento proferido e ADJUDICADO pelo pregoeiro 
e equipe de apoio de que trata o PROCESSO LICITATÓRIO N.º 032/2021 - PREGÃO 
ELETRÔNICO n.º 023/2021 para o(s) seguinte(s) licitante(s): RM MARINGA 
ALIMENTOS EIRELI, por ter apresentado proposta mais vantajosa com o resultado 
de melhor proposta realizado em sessão pública em forma de lance sequencial em 
conformidade com sua proposta inicial, e proposta final registrado e homologada em 
ata de sessão pública para o Item n° 01 do lote 01.
Art. 2° - Fica fazendo parte integrante ao presente DECRETO, Ata de Sessão 
Publica Parecer Final da Comissão de Licitações, Extrato de Contrato e/ou Contrato 
na sua integra, anexo de proposta de preços, Publicações Legais no Diário Oficial 
do Município e demais documentações pertinentes ao processo licitatório, em 
conformidade com o que determina a Lei Federal n.º 8.666/93, posteriores alterações 
e demais legislações inerentes.
Art. 3° - Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da 
decisão estabelecida neste decreto.
Art. 4° – Fica autorizado a formalizar o devido contrato nos termos do Artigo 54 e 
dos demais artigos seguintes da Lei Federal 8.666/1993 e das demais legislações 
pertinente em vigor.
Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Francisco Alves, em 03 de maio de 2021, 200º da Independência e 133º da República.
LIOMAR MENDES LISBOA
Prefeito Municipal Interino

DECRETO Nº 070 DE 03 DE MAIO DE 2021.
SUMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO PROFERIDO PELO 
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 
040/2021 PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de 
direito público interno, na pessoa de seu representante legal o Prefeito Municipal 
Interino Sr. LIOMAR MENDES LISBOA, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o julgamento proferido pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nomeado 
pela portaria do executivo sob n.º 025/2021; e;
Considerando os termos e trâmites legais atendidos em conformidade com o que 
determina o Edital Licitatório amparado pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº. 030/2006, de 15 de maio de 2006, Decreto 5.450/2005 
de 31 de maio de 2005, Decreto 5.504/2005 de 05 de agosto de 2005 e aplicando-
se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, com alterações introduzidas posteriormente e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie.
D E C R E T A:
Art. 1° - FICA HOMOLOGADO o julgamento proferido e ADJUDICADO pelo pregoeiro 
e equipe de apoio de que trata o PROCESSO LICITATÓRIO N.º 040/2021 - PREGÃO 
PRESENCIAL n.º 028/2021 para o(s) seguinte(s) licitante(s): NEWTON COSTA 
REPARAÇOES - ME, por ter apresentado proposta mais vantajosa com o resultado 
de melhor proposta realizado em sessão pública em forma de lance sequencial em 
conformidade com sua proposta inicial, e proposta final registrado e homologada em 
ata de sessão pública para o Item n° 01 do Lote 01.
Art. 2° - Fica fazendo parte integrante ao presente DECRETO, Ata de Sessão 
Publica Parecer Final da Comissão de Licitações, Extrato de Contrato e/ou Contrato 
na sua integra, anexo de proposta de preços, Publicações Legais no Diário Oficial 
do Município e demais documentações pertinentes ao processo licitatório, em 
conformidade com o que determina a Lei Federal n.º 8.666/93, posteriores alterações 
e demais legislações inerentes.
Art. 3° - Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da 
decisão estabelecida neste decreto.
Art. 4° – Fica autorizado a formalizar o devido contrato nos termos do Artigo 54 e 
dos demais artigos seguintes da Lei Federal 8.666/1993 e das demais legislações 
pertinente em vigor.
Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Francisco Alves, em 03 de maio de 2021, 200º da Independência e 133º da República.
LIOMAR MENDES LISBOA
Prefeito Municipal Interino

AVISO DE PREGÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2021
PROCESSO N° 043/2021
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, 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 
ELETRONICA, para o seguinte.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para 
fornecimento e instalação de Geomembrana junto ao Aterro Sanitário Municipal de 
Francisco Alves, Paraná, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, conforme memorial descritivo constante no anexo I do 
referido Edital.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 17/05/2021.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 09:00 horas do dia 
17/05/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 17/05/2021.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, as Leis Complementares nº 
123/06, 147/2014 e Decreto Federal 10.024/2019.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE FRANISCO ALVES – 
http://www.franciscoalves.pr.gov.br–Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações 
e Contratos da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, situado à Rua Jorge Ferreira, 
627, mediante preenchimento da solicitação de edital.
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE 
LICITAÇÃO E CONTRATOS, à Rua Jorge Ferreira, 627, FRANCISCO ALVES – 
PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3643-000.
FRANCISCO ALVES/PR, 04 de Maio de 2021.
DANIEL DOS S. T. CHAMORRO
Pregoeiro
LIOMAR MENDES LISBOA
Prefeito Municipal Interino

AVISO DE LICITAÇÃO
PRORROGAÇÃO PRAZO DE ABERTURA
PROCESSO LICITATÓRIO n.º 041/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2021
NOVA DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 12 DE MAIO DE 2021.
HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 08:45 HORAS - LOCAL: Prefeitura 
Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.
HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de 
Francisco Alves - sala de Licitações.
OBJETO: A presente licitação visa a futura e eventual Contratação de empresa 
para o fornecimento e instalação de Piso Intertravado Paver, a serem utilizados 
para adequação e instalação das calçadas e canteiros do município, conforme 
necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Francisco 
Alves, Paraná, conforme memorial descritivo constante no anexo I do referido Edital.
 FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: De forma imediata e parcelada 
após a solicitação da secretaria ou departamento competente.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviços prestados e/ou nas demais 
determinações contidas no edital.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente Edital 
poderão ser obtidos da comissão, diariamente, nos dias úteis das 09h:00min as 
11h:00min e das 14h:min00 as 16h:00min, no endereço sito a Rua Jorge Ferreira, 627 
município de Francisco Alves, Estado do Paraná, através do e-mail pmfalicitacao@
gmail.com, ou pelo endereço eletrônico: http://www.franciscoalves.pr.gov.br. A licitante 
interessada deverá deixar por escrito na divisão de licitação.
Francisco Alves – Pr. 04 de Maio de 2021.
DANIEL DOS SANTOS TERCEIRO CHAMORRO
PREGOEIRO
LIOMAR MENDES LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

PORTARIA N.º 89 DE 04 DE MAIO DE 2021
EXONERA, A PEDIDO, NATALINA MOLINARI TRAINOTTI.
LIOMAR MENDES LISBOA, Prefeito Interino Municipal de Francisco Alves, Estado do 
Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando, que a Senhora NATALINA MOLINARI TRAINOTTI, ocupante do cargo 
de Cozinheira, portadora da Cédula Identidade nº 4.441.036.2 SSP/PR, aposentou-
se, pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme processo de benefício 
nº 1985452925.
RESOLVE:
Exonerar, a pedido, devido à concessão de Aposentadoria pelo INSS – Instituto 
Nacional do Seguro Social, conforme processo de benefício nº 1985452925, a 
Senhora NATALINA MOLINARI TRAINOTTI, brasileira, funcionária, portadora da 
Cédula de Identidade RG n.º 4.441.036.2 expedida pela SSP/PR e CPF sob nº 
602.281.809.53, no cargo efetivo de Cozinheira, do quadro único de pessoal deste 
município de Francisco Alves, Estado do Paraná.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Francisco Alves, em 04 de maio de 2021, 200º da Independência e 133º da República.
Registre-se,
 Publique-se,
 Cumpra-se.
LIOMAR MENDES LISBOA
Prefeito Municipal Interino

PORTARIA N.º 090, 04 DE MAIO DE 2021
SÚMULA: Concede licença prêmio, ao servidor (a) ANIBAL MARQUES DE MATOS.
LIOMAR MENDES LISBOA, Prefeito Municipal Interino de Francisco Alves, Estado do 
Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO:
•O requerimento formulado pelo servidor (a) ANIBAL MARQUES DE MATOS 
ocupante da função de Farmacêutico Bioquímico, dessa municipalidade;
•A disponibilidade de servidores lotados no quadro de servidores, que em gozo de 
licença prêmio simultaneamente não é superior a 1/3 da lotação do respectivo órgão;
•O preenchimento legal contido nos artigos 102/103 da Lei Municipal nº 248/93 e da 
Lei 623/2008, para concessão do beneficio.
 RESOLVE:
Conceder LICENÇA PRÊMIO, ao referido servidor, pelo período de (06) meses 
ininterruptos, iniciando-se em 03/05/2021 encerrando-se em 29/10/2021.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo para o dia 
03/05/2021.
 Francisco Alves, em 04 de maio de 2021, 200º da Independência e 133º da República.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
LIOMAR MENDES LISBOA
Prefeito MunicipalInterino

Prefeitura MuniciPal de icaraiMa
 ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº182/2021
DATA – 04/05/21
SUMULA – Concede Licença Especial a funcionário
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Licença Especial à servidora, Luciene Araújo Viana, por um período 
de 90 (noventa) dias, a partir de 03/05/2021 a 31/07/2021, referente ao período 
aquisitivo de 2007/2012;
 Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias 
junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, 
mediante recibo, para os devidos fins.
 Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão a 03/05/21.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 04 de Maio de 
2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

PORTARIA Nº183/2021
DATA – 04/05/2021
SUMULA – Concede Férias a funcionário
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias à servidora, Roseli Aparecida de Souza, por um período de 
20 dias, referente aos períodos aquisitivos de:
2016/2017 – 10 dias a partir de 03/05/21 a 12/05/21;
2017/2018 – 05 dias a partir de 13/05/21 a 17/05/21;
2018/2019 – 05 dias a partir de 18/05/21 a 22/05/21.
 Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias 
junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, 
mediante recibo, para os devidos fins.
 Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão a 03/05/21.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 04 de Maio de 
2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

PORTARIA Nº184/2021
DATA – 04/05/2021
SUMULA - Concede Férias a funcionário.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias a funcionária, Edevande Amorim da Silva Lisboa, por um 
período de 10 dias, referente ao período aquisitivo de 2015/2016, a partir de 03/05/21 
a 12/05/21;
 Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias 
junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, 
mediante recibo, para os devidos fins.
 Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão a 
03/05/2021.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 04 de Maio de 
2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

PORTARIA Nº185/2021
DATA – 04/05/2021
SUMULA - Concede Férias a funcionário.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias ao funcionário, Wilson Barbosa Nonato, por um período de 
30 dias, referente ao período aquisitivo de 2018/2019, a partir de 04/05/21 a 02/06/21;
 Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias 
junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, 
mediante recibo, para os devidos fins.
 Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 04 de Maio de 
2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

PORTARIA Nº186/2021
DATA – 04/05/2021
SUMULA - Concede Férias a funcionário.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias à funcionária, Lays Oliveira Vedovoto, por um período de 10 
dias, referente ao período aquisitivo de 2019/2020, a partir de 05/05/21 a 14/05/21;
 Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias 
junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, 
mediante recibo, para os devidos fins.
 Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 04 de Maio de 
2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

PORTARIA Nº187/2021
DATA – 04/05/2021
SUMULA - Concede Férias a funcionário.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias ao funcionário, Edy Carlos Seleguim Silvestre, por um 
período de 20 dias, referente ao período aquisitivo de 2019/2020, a partir de 04/05/21 
a 23/05/21;
 Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias 
junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, 
mediante recibo, para os devidos fins.
 Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 04 de Maio de 
2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE 
Estado do Paraná 
CNPJ 76.381.854/0001-27 

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

 

PORTARIA Nº 419/2021 
 

Súmula: Designa membros da Comissão para 
Elaboração do Plano de Ação, nos termos do 
Decreto Federal nº 10.540 de 05 de novembro 
de 2020, sobre os Padrões mínimos de 
qualidade do Sistema único e Integrado de 
Execução Orçamentária, Administração 
Financeira e Controle no âmbito do Município 
de Cruzeiro do Oeste/PR. 

 
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITA MUNICIPAL DE 
CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, 
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º- DESIGNAR a comissão para Elaboração do Plano de Ação voltado para a 
adequação ás disposições do Decreto Federal nº 10.540 de 05 de novembro de 
2020, sobre os Padrões mínimos de qualidade do Sistema único e Integrado de 
Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, a ser composta 
pelos seguintes membros: 
 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste - PR: 
Vinicíus Zamuner Brum – Departamento de Tributação 
Marcos Gonçalves Ribeiro -  Contador 
Ricardo Gusmão Brandani - Contador 
Rosana Jesus de Souza – Secretária Muninicpal de Finanças 
Luciane Manzini Sass – Secretária Municipal de Administração 
Alex Hatun Gonzaga - Departamento de Patrimônio 
Bruno Henrique Guedes de Mello – Assessor Jurídico 
 
Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste – PR 
Gian Leonardo Saullin Alvaro - Contador 
Lucas Gilbertho Pereira de Carvalho  
 
Fundo de Previdência Municipal 
Adilson Miotti – Presidente  
Keila Ferreira de Souza – Tesoureira 
 
Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO 
DO PARANÁ, AOS 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021. 
 
 
   MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES 
          Prefeita Municipal  

Prefeitura MuniciPal de cruZeiro do oeste
 ESTADO DO PARANÁ                             
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº.  005/2021
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – PR, CONFORME 
EDITAL Nº 001/2021, DE 12 DE MARÇO DE 2021. 
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Edital 
nº 01/2021 do Processo Seletivo Simplificado -  PSS, datado de 12 de março de 
2021, realizado em 11 de abril de 2021, e considerando a Ata de Classificação que 
homologou o resultado final do Processo Seletivo Simplificado – PSS, publicado em 
27 de Abril de 2021 no Jornal Umuarama Ilustrado.
CONVOCA o candidato(a) abaixo relacionado(a), aprovado(a) no Processo Seletivo 
Simplificado - PSS n° 01/2021, homologado o resultado final dos aprovados no 
referido Processo Seletivo Simplificado, através do Decreto nº. 192/2021 do dia 
26/04/2021, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 27/04/2021, observadas 
as condições previstas no Edital nº. 01/2021.
   CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
Inscrição CANDIDATO CPF Classificação
4568 KARINA DA SILVA ARAUJO 057.160.229-01 1°
Os candidatos (a) aprovados (a) e convocados (a) deverão apresentar os seguintes 
documentos para admissão e contratação:
- carteira de Identidade (R.G.) e fotocópia;
- certificado de reservista e fotocópia, quando couber;
- título de eleitor e fotocópia, junto com o comprovante de votação nas últimas 
eleições ou a justificativa da ausência;
- C.P.F. e fotocópia;
- cadastro do PIS/PASEP fotocópia;
- comprovante de escolaridade exigida, e registro no Conselho da Classe quando 
couber;
- certidão de nascimento ou casamento e fotocópia;
- certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e fotocópia, quando couber;
- duas fotos 3X4 recente, tirada de frente;
- atestado de sanidade física e mental;
- CTPS (carteira de trabalho) e fotocópia;
- declaração, com firma reconhecida, de não ter sofrido o exercício de função pública, 
penalidade decorrente de processo administrativo disciplinar;
- comprovante de residência;
- declaração de não ter sido demitido ou exonerado a bem do serviço público nos 
últimos 05(cinco) anos;
- declaração com firma reconhecida de inexistência de acúmulo ilegal de cargos ou 
de aposentadoria;
- atestado de antecedentes civis e criminais, fornecimento pelo Cartório do 
Distribuidor do Fórum.
- Para efeito de contratação o candidato aprovado e convocado fica sujeito à 
aprovação em exame médico a ser realizado pelo órgão indicado pelo Executivo 
Municipal.
- O candidato que não comparecer no prazo estipulado, será excluído da lista de 
aprovados, conforme Edital 01/2021.
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
CRUZEIRO DO OESTE, 04 DE Maio DE 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
- Prefeita Municipal-

Prefeitura MuniciPal de cruZeiro do oeste
 ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 410/2021
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais,
 R E S O L V E:
 ATRIBUIR a contar retroativamente dia 01 de Fevereiro de 2021, Jornada 
Suplementar de 20 (vinte) horas semanais, para a servidora MARIA DO CARMO 
CORREIA SANTOS CPF: 629.281.559-53, na Escola Municipal Nísia Floresta, 
junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, conforme Lei 
Complementar 006/2015, Seção III, Art.58, Caput.
 Registre-se
 Publique-se
 Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, 03 de Maio de 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 411/2021
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora ELIANE FURLAN DOS SANTOS, CPF: 078.460.909-84, 
ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, Junto a Secretaria Municipal 
de Saúde, 30 (Trinta) dias de Férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 
01/08/2019 à 31/07/2020, a contar do dia 03/05/2021 a 01/06/2021.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, 03 de Maio de 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 412/2021
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora MARIA INÊS BUENO PEREIRA GALBIATTI CPF. nº 
474.542.299-72, ocupante do cargo de Telefonista, junto a Secretaria Municipal 
de Administração, 30 (trinta) dias de licença prêmio regulamentares, referente 
ao quinquênio aquisitivo 10/03/2015 a 09/03/2020, a contar do dia 03/05/2021 a 
01/06/2021.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 03(três) dias do mês de Maio de 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 413/2021
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora REGIANE GOBBI DE AQUINO CPF. nº 055.917.429-20 
ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, da UBS do Jardim Cruzeiro, 
junto à Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, 
referente ao período aquisitivo 09/08/2019 a 08/08/2020 a contar do dia 03/05/2021 
a 01/06/2021.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 03 (três) dias do mês de Maio de 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 414/2021
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora ANDRESSA DE CARVALHO RIBEIRO PONTES, CPF. 
nº 061.246.499-77 ocupante do cargo de Enfermeira, junto á Secretaria Municipal 
de Saúde 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 
08/03/2019 a 07/03/2020, a contar do dia 04/05/2021 a 02/06/2021.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 03 (três) dias do mês de Maio de 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 415/2021
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor RONALDO ADRIANO MARTINS, CPF. nº 835.274.351-15, 
ocupante do cargo de Motorista, na Seção de Transporte Escolar, junto a Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, Licença Para Trato de Interesses 
Particulares, pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme disposto no Art. 156 e 157 da Lei 
Complementar nº006/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), a contar do 
dia 03/05/2021 a 02/05/2023.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, 03 de Maio de 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa
 ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 614/2021
Exonera a pedido FABÍOLA TOZZATO DOS SANTOS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Exonerar a pedido FABÍOLA TOZZATO DOS SANTOS, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 9.318.930-2 SSP-PR, inscrita no CPF nº 064.255.459-50, nomeada 
em 01 de Março de 2016, ocupante do cargo em carreira de Professora, pelo Regime 
Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 03 de Maio de 
2021, ficando revogada a Portaria nº 471/2016 de 02 de Março de 2016.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 03 de maio de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM

PORTARIA Nº 615/2021
Concede promoção por conhecimento a servidora CARINE DOS SANTOS GARCEZ.
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 a servidora CARINE DOS SANTOS GARCEZ, 
matrícula 1005350, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 12.502.352-5-SSP-
PR, inscrito no CPF nº 084.766.419-82, admitida em 11 de fevereiro de 2019, para 
ocupar o cargo de carreira de Secretária Escolar, pelo regime Estatutário, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, passando do item “b”, Classe “B”, para o item “c”, 
Classe “C”, com base no artigo 7.º e seus parágrafos, e inciso II do artigo 8.º da Lei 
Complementar n.º 188 de 19.11.2007, nos termos do Processo n.º 5997, a partir de 
29 de abril de 2021.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 03 de maio de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM

PORTARIA Nº 616/2021
Concede promoção por conhecimento ao servidor ANDRE LUIZ HARA DOS 
SANTOS.
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 o servidor ANDRE LUIZ HARA DOS SANTOS, 
matrícula 1007634, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 9.481.817-6-SSP-PR, 
inscrito no CPF nº 072.139.199-03, admitido em 05 de maio de 2014, para ocupar 
o cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotado na 
Secretaria Municipal de Fazenda, passando do item “a”, Classe “A”, para o item “b”, 
Classe “B”, com base no artigo 7.º e seus parágrafos, e inciso II do artigo 8.º da Lei 
Complementar n.º 188 de 19.11.2007, nos termos do Processo n.º 5243, a partir de 
16 de abril de 2021.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 03 de maio de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM

PORTARIA Nº 617/2021
Concede promoção por conhecimento ao servidor MATHEUS NICOLETTE 
FERNANDES.
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 MATHEUS NICOLETTE FERNANDES, matrícula 
1000391, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 10.225.166-0-SESP-PR, inscrito 
no CPF nº 080.519.019-83, nomeado em 01 de março de 2016, para ocupar o cargo 
de carreira de Secretário Escolar, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, passando do item “b”, Classe “B”, para o item “c”, Classe “C”, 
com base no artigo 7.º e seus parágrafos, e inciso II do artigo 8.º da Lei Complementar 
n.º 188 de 19.11.2007, nos termos do Processo n.º 5934, a partir de 29 de abril de 
2021.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 03 de maio de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM

PORTARIA Nº 618/2021
Demitir ISABELA LIBERO MEGDA, 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 ISABELA LIBERO MEGDA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
13.145.108-3 SESP/PR, inscrita no CPF nº 095.044.429-43, admitida em 01 de Abril 
de 2019, ocupante do emprego público de Cirurgião Dentista Cirurgia Oral-20hs-CLT, 
Regime CLT - Processo Seletivo Simplificado - edital nº 050/2018, lotada no Fundo 
Municipal de Saúde, a partir de 02 de Abril de 2021, revogando o Extrato de Contrato 
de Trabalho nº 23/2020.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 03 de maio de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM

ATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021
Homologa o julgamento proferido pela pregoeira e equipe de apoio sobre propostas 
apresentadas ao Pregão Presencial nº 011/2021.
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 
12ª R.S., no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
1. Fica homologado o julgamento proferido pela pregoeira e equipe de apoio, sobre 
propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 011/2021, que trata da contratação 
de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 
resíduos de saúde, para prestação de serviços ao Consórcio Intermunicipal de 
Saúde – CISA/Amerios 12ª R.S., pelo período de um ano, prorrogáveis por iguais e 
sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme especificações 
constantes do modelo de proposta, que integra o Edital como Anexo I, tendo sido 
declarada vencedora a empresa SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, nos 
termos da ata e demais documentos anexos ao processo.
2. Este Ato Administrativo entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama, 04 de maio de 2021.
CLÁUDIO SIDINEY DE LIMA
Presidente

AVISO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ª R.S., torna público que se encontra 
aberta, nesta unidade, para conhecimento a quem possa interessar, LICITAÇÃO, NA MODALIDADE 
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e fornecimento de 
peças, com entregas parceladas, quando necessário, para os equipamentos de informática utilizados no 
Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/Amerios 12ª R.S., pelo período de um ano, prorrogáveis por 
iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme especificações constantes 
do modelo de proposta, que integra este Edital como Anexo I. Será declarada vencedora do certame a 
empresa que apresentar o menor preço.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA ABERTURA: 18/05/2021 – HORÁRIO: 09:00 HORAS
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e o Ato Administrativo n.º 050/2009.
Serão fornecidas cópias do inteiro teor do presente edital e de seus anexos aos licitantes que solicitarem 
na divisão de licitação e contratos do CISA, mediante o pagamento do custo total de cópias, fixado em R$ 
10,00 (dez reais) comprovado por meio de depósito bancário na conta corrente nº. 2236-0 – Agência 0570 
– Caixa Econômica Federal, Umuarama – PR, ou gratuitamente por meio da tecnologia da informática 
quando possível, (E-mail: licitacao@cisaamerios.com.br)
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E 
CONTRATOS, NA AVENIDA ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866, UMUARAMA – PARANÁ, OU 
ATRAVÉS DO TELEFONE N.º (44) 3623-2728 - RAMAL 7721.
UMUARAMA, 03 DE MAIO DE 2021.
CLÁUDIO SIDINEY DE LIMA
Presidente
NILSON MANDUCA
Coordenador

 

TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2021 

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI 
Estado do Paraná 

ALTO PIQUIRI 30 de abril de 2021. 

GEDALVA ALVES FRIZON 

CONTRATADA CONTRATANTE 
GEDALVA ALVES FRIZON-ME 

CNPJ:734.870.010-00186 

RG:3.837.627-6 
GIOVANE MENDES DE CARVALHO 

PREFEITO MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI 

 
 
1° Termo aditivo do contrato nº.54/2020, decorrente de Pregão n° 15/2020 de Contratação de empresa 
destinado a fornecimento de Marmitas grandes (tipo marmitex), Refeição tipo Self-service e Hospedagem 
no município para atender autoridades, Servidores da Saúde, Administração e demais Secretarias 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. GIOVANE MENDES DE CARVALHO, e a empresa 
GEDALVA ALVES FRIZON-ME, inscrita no CNPJ sob nº. 73.487.001/0001-86, com sede no endereço 
AVENIDA BRASIL, 1321, CENTRO, CENTRO ALTO PIQUIRI-PR neste ato representada por GEDALVA 
ALVES FRIZON, portador do RG n° 3.837.627-6, portador do CPF sob n° 931.752.139-87, acordam por 
meio deste o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 10/05/2021. Fica 
prorrogado o presente contrato para mais (10) dez dias, 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:931.752.139-87 

www.elotech.com.br 

Prefeitura MuniciPal de alto PiQuiri
 ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RETOMADA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2021
O Município de Alto Piquiri, Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.247.352/0001-08, através de 
seu Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público a todos os interessados 
a RETOMADA da licitação denominada de Pregão Presencial nº 24/2021, cujo objeto é 
a contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software integrado de 
gestão pública com acesso ilimitado de usuários e prestação de serviços especializados de 
implantação, manutenção e treinamento de sistemas de informática para a gestão fiscal, 
contábil e administrativa para atendimento à legislação vigente e às normativas do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I - Termo 
de Referência e demais disposições do edital para utilização da Prefeitura Municipal de Alto 
Piquiri. Informamos que a sessão pública de abertura do envelope nº 02 – Documentos de 
habilitação está prevista para o dia 07/05/2021 às 08h00min, na Prefeitura do Município de 
Alto Piquiri, sito à Rua Santos Dumont, n° 341, Centro, na cidade de Alto Piquiri-Paraná. O 
presente aviso de retomada, o edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.
altopiquiri.pr.gov.br no link Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de 
Licitações e Contratos do Município de Alto Piquiri, de segunda a sexta-feira, em horário normal 
de expediente. Fone (44) 3656-8000 – email licitacao@altopiquiri.pr.gov.br. Publique-se, Alto 
Piquiri (PR), em 04 de maio de 2021. 
LUIZ APARECIDO RABELO JUNIOR
Pregoeiro Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto PiQuiri
 ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 154/2021, de 03/05/2021
SÚMULA: Exonerar servidor POR MOTIVO DE FALECIMENTO e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
RESOLVE:
I-  Exonerar  a  partir  de  27  de  abril  de  2021,  o  servidorFLAVIO APARECIDO 
CAMPOS, portador do RG:4.197.354- 4 SSP/PR e inscrito sob o CPF: 617.800.659-
49, POR MOTIVO DE FALECIMENTO.
II- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus 
efeitos a 27 de abril de 2021.
Alto Piquiri, 03 de Maio de 2021.
Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal
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