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REGISTRO DE IMÓVEIS 
COMARCA DE TERRA ROXA-PR 
 

MARCELO ANTÔNIO CAVALLI 
OFICIAL DE REGISTRO 

 

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. 

MARCELO ANTONIO 
CAVALLI:73196010104

Assinado de forma digital por MARCELO ANTONIO 
CAVALLI:73196010104 
Dados: 2021.05.03 17:00:27 -03'00'

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Prefeitura Municipal de Mariluz (CNPJ: 76.404.136/0001-29) torna público que irá requerer do IAT, a Renovação da 
Licença de Operação para a atividade de Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos instalada Lote A-1, Estrada 
para o Distrito de São Luis, s/n, zona Rural de Mariluz – PR.

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 
 

ÓRGÃO REPASSADOR / PROGRAMA DATA VALORES
UNIÃO - Outros Royalties e Compensação - FEP 28/04/2021 504,90                        
TOTAL REPASSE 504,90                        

Agente Comunitário de Saúde - ACS 05/05/2021 10.850,00                   
TOTAL REPASSE 10.850,00                   

Incentivo Financeiro do Aps - Capacitação Ponderada 04/05/2021 19.955,80                   
TOTAL REPASSE 19.955,80                   

Teto Financeiro - MAC 04/05/2021 13.168,55                   
TOTAL REPASSE 13.168,55                   

Agentes Combate Endemias - Ass. Fin. Complem. 04/05/2021 3.100,00                     
TOTAL REPASSE 3.100,00                     

Ações da Vigilância Sanitária 05/05/2021 3.000,00                     
TOTAL REPASSE 3.000,00                     

SUS - Ass. Farmc. - Organ. Serviços 05/05/2021 6.000,00                     
TOTAL REPASSE 6.000,00                     

Bloco Gestão Prog. Bolsa Família e Cad. Único 05/05/2021 1.430,00                     
TOTAL REPASSE 1.430,00                     

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

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

DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

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

NOTIFICAÇÃO

www.altoparaiso.pr.gov.br

Alto Paraíso, 05 de maio de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 078/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
HOMOLOGAÇÃO EM 03/05/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CASIMIRO LTDA
CNPJ: 21.488.537/0001-12
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E 
SIMILARES, CONFORME ANEXO I, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS E SETORES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO. OS MATERIAIS SOLICITADOS ESTÃO DESCRITOS NOS LOTES I AO VIII.
VALOR: R$ 409.537,00 (quatrocentos e nove mil quinhentos e trinta e sete reais).
VIGÊNCIA: 04/05/2022
FORUM: COMARCA DE XAMBRÊ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021
O Município de Alto Piquiri do Paraná torna público o edital tipo menor preço por lote. Recurso através da Secretaria 
Municipal de Saúde. Objeto: Aquisição de dois veículos 0km conforme Termo de Referência ANEXO I do edital para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 14h00min. do dia 06/05/2021 às 
07h50min. do dia 18/05/2021. ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 07h51min. às 07:59 horas do dia 18/05/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h00min. do dia 18/05/2021. Local de disputa Bolsa de Licitações 
e Leilões (www.bll.org.br). Edital pelo site www.altopiquiri.pr.gov.br Informações pelo Telefone 044 3656-8000 (ramal 
212).
Alto Piquiri, 05 de maio de 2021.
LUIZ APARECIDO RABELO JUNIOR
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EXIGÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 28/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 61/2021
O Município de Alto Piquiri/PR, sendo representado neste ato pelo Prefeito Municipal, torna público a todos os 
interessados, a alteração do edital de licitação nº 28/2021 cujo objeto é: Contratação de empresa para fornecimento 
de óleo lubrificante, filtros e mão de obra para atender a frota de veículos do município, conforme ANEXO I. A 
alteração ocorreu no item 9.5 do edital onde retirou-se as exigências do “Alvará de Licença Sanitária e Autorização 
de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária para armazenar, distribuir e transportar”, tendo em vista que a 
secretaria responsável exigirá que o fornecimento dos produtos com a devida prestação de serviços deveram ser 
realizados no Pátio Municipal, com base no § 4° do artigo 21 da Lei 8.666/1993.
Ficando inalteradas e ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições e seus Anexos. Esta errata integra o edital 
respectivo para todos os efeitos legais, sendo publicado no site oficial, Diário Oficial do Estado do Paraná, bem como 
no Mural Público deste município.
Alto Piquiri, 05 de maio de 2021.
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO 
DISTRITO DE ERCILÂNDIA, MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
RECURSOS: MDR – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL e Tesouro Municipal.
ABERTURA: Às 09h00min. (NOVE HORAS) do dia 24/05/2021.
PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS: R$1.072.536,53 (um milhão setenta e dois mil quinhentos e trinta e seis reais e 
cinquenta e três centavos).
Brasilândia do Sul - PR, 05 de maio de 2021.
Luciano Gimenes
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002
Ao Contrato Administrativo Nº 096/2020, firmado em 08 de junho de 2020.
PARTES: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL e ROPAM CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS 
DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 0650/2017 DA FUNASA.
Motivo: prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato.
Data da assinatura deste Termo: 05/05/2021.
Fundamentação Legal: conforme a cláusula vigésima segunda do Contrato Administrativo n.º 096/2020.
Alex Antonio Cavalcante
Prefeito Municipal
ROPAM CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
 Pamela Regina Bauermann
Departamento de Licitações e Contratos
05/05/2021
Brasilândia do Sul-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO SUL
Estado do Paraná
DECISAO ADMINISTRATIVA
PROCESSO: 20/2021
Tomada de Preços: 02/2021
DATA: 05/05/2021
OBJETO: Contratação de empresa para a Execução da Obra de Rede de Energia Elétrica em Loteamento Parque 
Industrial de Cafezal do Sul.
Acato a impugnação apesentada pela empresa ELETRO BRAZ ELÉTRICAS EIRELI, retificando o edital na parte impugnada.
Edital será corrigido e republicado, com novo prazo de abertura.
Essa é a decisão.
Encaminha-se.
Publique-se.
Mario Junio Kazuo da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO SUL
Estado do Paraná
DECISAO ADMINISTRATIVA
PROCESSO: 21/2021
PREGAO: 08/2021
DATA: 05/05/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças para parte elétrica e Serviços de Auto Elétrica 
Automotiva, para manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em veículos de qualquer natureza, (carros, 
caminhões, ônibus, micro-onibus, pá-carregadeira, trator, patrola, e etc), do Município de Cafezal do Sul.
Foi encontrado algumas irregularidades no edital.
Edital será corrigido e republicado, com novo prazo de abertura.
Essa é a decisão.
Encaminha-se.
Publique-se.
Cafezal do Sul, 05 de Maio de 2021
Mario Junio Kazuo da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA
Estado do Paraná
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 113/2020, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 044/2020, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA AUTO 
POSTO A & D LTDA.
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF n.º 75.377.200/0001-67, com 
sede a Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 2394, centro, Município de Cidade Gaúcha - PR, CEP: 87.820-
000, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal Sr. HENRIQUE DOMINGUES, brasileiro, casado, portador da 
cédula de identidade civil RG n.º 3.362.854-4 SSP/PR, inscrito no CPF n.º 529.710.829-20, residente e domiciliado 
na Av. Comendador Gentil Geraldi, 2887, centro, Município de Cidade Gaúcha - PR, CEP: 87.820-000, doravante 
denominado CONTRATANTE, e de outro lado à empresa AUTO POSTO A & D LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob n.º 11.164.817/0001-11, Inscrição Estadual n.º 904.99734-00, devidamente instalada 
e em pleno funcionamento à AV. Comendador Gentil Geraldi, n.º 2941, centro, Telefone: (44) 3675-1335, e.mail: 
cidadeautoposto@hotmail.com, Município de Cidade Gaúcha – PR, CEP: 87.820-000, neste momento, representada 
pelo Sr. ANTONIO BRUNO DI RICO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade civil RG n.º 
1.784.158-0 SSP/PR, inscrito pelo CPF n.º 331.323.999-49, residente e domiciliado na Rua Luiz Antônio de Moraes, 
1382, centro, Município de Cidade Gaúcha – PR, doravante denominada CONTRATADA.
Considerando a necessidade da aquisição contínua e fracionada de combustíveis (Diesel S500 e Diesel S10), 
conforme demanda, para abastecimento da frota de veículos deste Município.
Considerando o requerimento da Contratada, em manter o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em 
decorrência do aumento de preço dos combustíveis, autorizado pelo Governo Federal.
Considerando a vantajosidade à Administração Pública e observando a viabilidade técnica e econômica da 
contratação no que diz respeito à economia de recursos, agilidade e principalmente a continuidade ao objeto licitado.
Considerando o § 1ª, art. 65, da lei n.º 8666/93 e § 2º, art. 58 da Lei n.º 8.666/93.
Resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE FORNECIMENTO, celebrando o presente conforme 
as cláusulas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula 3 (terceira) do contrato original, 
aumentando os valores as seguintes proporções vigorantes:
ITEM DESCRIÇÃO UND. VLR. UNIT. ACORDADO VLR. UNIT. AJUSTADO
001 ÓLEO DIESEL S-500 COMUM Ltr 4,04 4,34
002 Óleo Diesel S10 Ltr 4,06 4,37
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1 Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 18 
de Setembro de 2020.
2.2 E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que 
produza seus efeitos jurídicos e legais.
Cidade Gaúcha - PR, 05 de Maio de 2021.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal
Contratante 
ANTONIO BRUNO DI RICO 
Representante Legal
Contratado
TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA
Estado do Paraná
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS, REF. AO PROCESSO DE DISPENSA POR LIMITE 
N.º 008/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA JOSÉ 
AUGUSTO FEROLDI LEITÃO.
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA – ESTADO DO PARANÁ, com sede a Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 
2394, centro, Município de Cidade Gaúcha – PR, CEP: 87.820-000, inscrito no CNPJ sob n.º 75.377.200/0001-
67, neste ato, devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, 
Sr. HENRIQUE DOMINGUES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 3.362.854-4 SSP/
PR, inscrito no CPF n.º 529.710.829-20, residente e domiciliado na Av. Comendador Gentil Geraldi, 2887, centro, 
Município de Cidade Gaúcha - PR, CEP: 87.820-000, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a 
Empresa JOSÉ AUGUSTO FEROLDI LEITÃO, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada pelo CNPJ sob n.º 
22.739.951/0001-10, devidamente instalada e em pleno funcionamento a Rua Milton Heinz, n.º 1781, Cel: (44) 99924-
3424, e-mail: joseaugusto101@hotmail.com, no Município de Cidade Gaúcha – PR, CEP: 87.872-000; neste momento 
representado pelo Sr. JOSÉ AUGUSTO FEROLDI LEITÃO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil sob o n.º 145929/D- 
CREA/PR, portadora da cédula de identidade civil RG n.° 10.264.263-53 SSP/PR e inscrito pelo CPF n.° 045.550.009-
60, residente e domiciliada no Município de Cidade Gaúcha – PR, doravante denominada CONTRATADA.
Considerando a necessidade da execução de serviços para elaboração de um laudo técnico no Hospital Municipal 
de Cidade Gaúcha - PR, considerando a vantajosidade à Administração Publica e observando a viabilidade técnica 
e econômica da contratação no que diz respeito à economia de recursos, agilidade e principalmente a continuidade 
ao objeto licitado, considerando o fundamento no art. 58, inciso I c/c art. 65, inciso I, e seu § 1º, da Lei n.º 8.666/93, 
resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE SERVIÇOS, celebrando o presente instrumento 
conforme estipulado nas cláusulas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula terceira do contrato original n.º 057/2021, 
vindo acrescer o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais).
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 20 de 
Abril de 2021.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que 
produza seus efeitos jurídicos e legais.
Cidade Gaúcha - PR, 05 de Maio de 2021.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal
Contratante 
JOSÉ AUGUSTO FEROLDI LEITÃO
Representante Legal
Contratado
Testemunhas:

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 2946 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

República Federativa do Brasil
Estado do Paraná

Município e Comarca de Iporã/PR

Serviço de Registro de Imóveis
Enéias dos Santos Coelho - Oficial de Registro

Katia Ferreira Scalco Coelho - Escrevente Substituta

Luciane Cristina Peressin de Paula Leite - Escrevente Substituta

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº   004/2021  

Pelo presente Edital, o Serviço de Registro de Imóveis de Iporã – Pr., localizado na

Rua Katsuo Nakata nº 1.312, Bairro: Centro, nos termos do Artigo 26 § 1º da Lei nº

9.514/97, ação promovida pela Caixa Econômica Federal, bem como pela credora

do  contrato  de  Financiamento  Imobiliário  nº  844441094874, garantido  por

Alienação Fiduciária, firmado em  01/12/2015, registrado sob nº  04,  na matrícula

20.470,  deste Cartório,  com saldo devedor de responsabilidade de V. Sª.,  venho

notificar: NATIELE DOS SANTOS FONSECA, brasileira, inscrita no CPF sob nº

110.839.129-09, referente ao imóvel situado na R Carlos Pereira Da Silva, nº 184,

LT02-A QD06, Centro, no município de Francisco Alves, Estado do Paraná, para

fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e

não pagos, onde já tivemos tentativas pessoalmente, e enviando pelo correio com

aviso de recebimento. Por estar o executado em lugar incerto e não sabido, e para

que chegue ao conhecimento do interessado, foi tirado nesta data na forma legal o

presente  edital,  cujo  seu  teor  e  cópia  encontram-se  afixados  e  arquivados  neste

cartório,  ficando  os  responsáveis  pelos  documentos  relacionados,  intimados,  a

pagar no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 4.739,14, correspondente as

prestações vencidas, acrescidas dos juros eventualmente convencionados e demais

encargos,  exatamente  como  consta  no  §  1º  do  artigo  citado,  sob  pena  de

consolidação da propriedade fiduciária em nome do fiduciário. Fica o intimado a vir

a  este  cartório  para  quitar  o  débito  e  manifestar  suas  recusas.  Horário  de

funcionamento: das 08:30 às 11:00 h, retorno do almoço das 13:00h às 17:00h. Eu,

Enéias dos Santos Coelho, Oficial Registrador, o subscrevo e assino.

_______________________

Enéias dos Santos Coelho

Oficial Registrador

Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Iporã/PR 

criipora@hotmail.com - (44) 3652-2810
R. Katsuo Nakata, 1312, Centro - Iporã/PR - CEP 87.560-000
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República Federativa do Brasil
Estado do Paraná

Município e Comarca de Iporã/PR

Serviço de Registro de Imóveis
Enéias dos Santos Coelho - Oficial de Registro

Katia Ferreira Scalco Coelho - Escrevente Substituta

Luciane Cristina Peressin de Paula Leite - Escrevente Substituta

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº   005/2021  

Pelo presente Edital, o Serviço de Registro de Imóveis de Iporã – Pr., localizado na

Rua Katsuo Nakata nº 1.312, Bairro: Centro, nos termos do Artigo 26 § 1º da Lei nº

9.514/97, ação promovida pela Caixa Econômica Federal, bem como pela credora

do  contrato  de  Financiamento  Imobiliário  nº  844441724625, garantido  por

Alienação Fiduciária, firmado em  08/12/2017, registrado sob nº  04,  na matrícula

18.714,  deste Cartório,  com saldo devedor de responsabilidade de V. Sª.,  venho

notificar:  BEATRIZ  SILVA  BONFIM,  brasileira,  inscrita  no  CPF  sob  nº

032.621.405-46, referente ao imóvel  situado na  R Projetada A, nº  1091,  LT06
QD01,  Jardim Primavera, no município de  Cafezal do sul, Estado do Paraná,

para  fins  de  cumprimento  das  obrigações  contratuais  relativas  aos  encargos

vencidos e não pagos, onde já tivemos tentativas pessoalmente,  e enviando pelo

correio com aviso de recebimento. Por estar o executado em lugar incerto e não

sabido, e para que chegue ao conhecimento do interessado, foi tirado nesta data na

forma  legal  o  presente  edital,  cujo  seu  teor  e  cópia  encontram-se  afixados  e

arquivados neste cartório, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados,

intimados,  a  pagar no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  o  valor  de  R$  12.082,94,

correspondente  as  prestações  vencidas,  acrescidas  dos  juros  eventualmente

convencionados  e  demais  encargos,  exatamente  como  consta  no  §  1º  do  artigo

citado, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária em nome do fiduciário.

Fica o intimado a vir a este cartório para quitar o débito e manifestar suas recusas.

Horário de funcionamento: das 08:30 às 11:00 h, retorno do almoço das 13:00h às

17:00h. Eu, Enéias dos Santos Coelho, Oficial Registrador, o subscrevo e assino.

_______________________

Enéias dos Santos Coelho

Oficial Registrador

Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Iporã/PR 

criipora@hotmail.com - (44) 3652-2810
R. Katsuo Nakata, 1312, Centro - Iporã/PR - CEP 87.560-000

ENEIAS DOS SANTOS 
COELHO:027106269
00

Assinado de forma digital por 
ENEIAS DOS SANTOS 
COELHO:02710626900 
Dados: 2021.05.04 17:29:30 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE 
Estado do Paraná
TERMO ADITIVO Nº 95 /2021
REF. CONTRATO Nº 100/2020
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-
27, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, 
casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e 
domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa 
16.712.483/0001-97 - S F VIEIRA- INDUSTRIA DE MOVEIS - Comercial: AV PERNAMBUCO, 827, CEP 87209162, 
Cianorte - PR, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) Sr. SAMUEL FERREIRA 
VIEIRA – CPF: 008.262.669-32, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, 
mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula  Primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Solicito a confecção de ferro de uma escultura em chapa 
de aço carbono 2.5 mm, com solda mig e tig, moldada em tamanho real do maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, 
com aproximadamente de 1,70 de altura. Onde a mesma será fixada na praça Vanderlei Cordeiro de Lima. Segue 
orçamentos em anexos. , da(o)Dispensa Por Justificativa 15 /2020, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, 
nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda:  O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade 
Dispensa por Justificativa 15 /2020, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a 
mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de 
vigência do contrato 100/2020, a contar do dia 07 de Maio de 2021 com vencimento em  07 de Julho de 2021, para 
dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando 2021001112.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Dispensa 
por Justificativa 15/2020 , que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº  100/2020.
 Cruzeiro do Oeste, 03 de Maio de 2021.
S F VIEIRA- INDUSTRIA DE MOVEIS
     Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
   Prefeita Municipal
Testemunhas:
1-----------------------------------------
2 -----------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE 
Estado do Paraná
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Ref. Contrato nº 252 /2020
Pelo presente, de um lado o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de 
direito publico interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.381.854/0001-27, com sede na Rua João Ormindo de Resende, 
686, 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, 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado Contratante, e do outro lado a Empresa contratada, 
33.054.804/0002-03- PREMIUM PNEUS EIRELI - Rua Para , 34, JD Apucarana, CEP 86804-250, Apucarana - PR , 
neste ato representado pelo(a) Sr.(ª) Felipe Mendes Gonçalves, CPF: 085.827.059-56, tem entre si justo e acertado 
na melhor forma de direito, o presente.
Decide:
Resolvem rescindir amigavelmente e sem prejuízo a nenhuma das partes a contar  ao dia 04 de Maio de 2021 o 
Contrato nº 252/2020 , que tem por objeto a Aquisição de Pneus para uso dos veículos da Secretaria de Saúde . Órgão 
solicitante, Secretaria de Saúde  . Pregão 77/2020.
Cruzeiro do Oeste/PR, 04 de Maio de 2021.
PREMIUM PNEUS EIRELI
Contratado (a)
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE 
Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO nº129/2021
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: SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA EPP
SEDE: Maringá - PR
O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico  nº 
17/2021, 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 Aquisição de KIT de gêneros alimentícios para atender todos os alunos das 
Unidades de Ensino da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste/PR durante o período de suspensão das aulas 
devido à pandemia com relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Previsão para atendimento 
por 12 meses.
O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 92.596,05 (Noventa e Dois Mil Quinhentos e Noventa 
e Seis Reais e Cinco Centavos).
Data da assinatura do contrato: 06/05/2021
Vigência do contrato: 06/05/2022
Foro: Comarca de Cruzeiro do Oeste - Estado do Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE
Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO nº 95/2021
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: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
SEDE: Canoas - RS
O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico  nº 
15/2021, 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 AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS P-13 E AQUISIÇÃO DE CASCO (VAZIO) 
PARA BOTIJÃO DE GÁS P-13
O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 63.120,00 (Sessenta e Três Mil e Cento e Vinte 
Reais).
Data da assinatura do contrato: 09/04/2021
Vigência do contrato: 09/04/2022
Foro: Comarca de Cruzeiro do Oeste - Estado do Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO 
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 079/2021
Processo Administrativo nº 054/2021
Pregão Eletrônico nº 032/2021
Homologação em 03/05/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI
CNPJ: 77.853.083/0001-96
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE, ESTA CONTRATAÇÃO 
SERÁ EFETUADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 
DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
VALOR: R$ 2.131,00 (Dois Mil Cento e Trinta e Um Reais).
VIGÊNCIA: 04/05/2022
FORUM: COMARCA DE XAMBRÊ.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 080/2021
Processo Administrativo nº 054/2021
Pregão Eletrônico nº 032/2021
Homologação em 03/05/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: EGLAIR FERNANDA DO PRADO 02469803977
CNPJ: 41.446.136/0001-07
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE, ESTA CONTRATAÇÃO 
SERÁ EFETUADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 
DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
VALOR: R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais).
VIGÊNCIA: 04/05/2022
FORUM: COMARCA DE XAMBRÊ.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 081/2021
Processo Administrativo nº 054/2021
Pregão Eletrônico nº 032/2021
Homologação em 03/05/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: F. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELLI
CNPJ: 39.935.346/0001-17
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE, ESTA CONTRATAÇÃO 
SERÁ EFETUADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 
DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
VALOR: R$ 10.617,34 (dez mil seiscentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 04/05/2022
FORUM: COMARCA DE XAMBRÊ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
DECRETO N° 91
De 04 de maio de 2021.
SÚMULA: “Dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento da Taxa de Renovação de Alvará de Licença e 
Funcionamento – referente ao exercício de 2021”
O   Prefeito Municipal de Douradina, Estado   do   Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto 
no artigo 295 e seguintes da Lei Complementar n°. 001/2002, de 20 de dezembro de 2002 (Código Tributário do 
Município);
Considerando que, embora  o Decreto Municipal nº 32, de 26 de fevereiro de 2021,tenha prorrogado o prazo para 
pagamento da Taxa de Renovação de Alvará de Licença e Funcionamento para 30/04/2021, a partir da publicação 
do Decreto Municipal nº 37, de 26 de fevereiro de 2021, foram impostas diversas restrições ao funcionamento dos 
serviços e atividades não essenciais no território Municipal em decorrência da pandemia causada pela COVID-19, 
restrições estas que, em parte, permanecerão vigentes ao menos até 15/04/2021;
D E C R E T A:
Art. 1º- Fica prorrogado,até 31 de maio de 2021, o prazo para pagamento da Taxa de Renovação de Alvará de Licença 
e Funcionamento referente ao exercício de 2021.
Art. 2º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (04/05/2021).
OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO SUL
Estado do Paraná
DECRETO Nº 076/2021, DE 30 DE ABRIL DE 2021
SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO CORRENTE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E 
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 921/2020, de 15/12/2020,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2021, um CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para atendimento das seguintes dotações 
orçamentárias:
Suplementação
08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.002 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
08.002.08.244.1501.2.064 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO CRAS
265 3.1.90.11.00.00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL................  40.000,00
Total Suplementação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R$ 40.000,00
Art. 2º - Para cobertura dos créditos adicionais do artigo anterior serão utilizados recursos da redução parcial das 
classificações orçamentarias seguintes:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.001.04.122.1100.2.00 ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
18 3.3.90.39.00.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.............  40.000,00
Total Redução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   R$ 40.000,00
Art. 3º - A alteração orçamentária acima ocasionará em modificações no cronograma de desembolso mensal e anexos 
da LDO e PPA vigentes.
Art. 4º - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO SUL
Estado do Paraná
PORTARIA N° 094/2021, DE 05 DE MAIO DE 2021
SÚMULA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM e dá outras providências.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e na forma da Lei Municipal nº 907/2020, de 18 de março de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 02 (duas) diárias, em consonância com a Lei Municipal 907/2020, de 11 de janeiro de 2020, a 
Servidora Municipal ELZA MIGUEL DA SILVA, inscrita na CI/RG sob n.º 5.443.072-8 SSP/PR e CPF n.º 600.366.809-
15, ocupante do Cargo de TÉCNICA EM ENFERMAGEM, para uma viagem a cidade de Curitiba-PR, com saída no dia 
11 de maio de 2021 e retorno no dia 13 de maio de 2021, para realizar acompanhamento de paciente do município.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PAÇO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS 05 DE MAIO DE 2021.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal de Cafezal do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE
Estado do Paraná
EDITAL Nº 006/2021
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020, 
REALIZADO PELO EDITAL Nº 014/2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO 
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais disposições 
legais aplicáveis RESOLVE: PRORROGAR O PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
nº 001/2020 do Edital 014/2020, conforme homologação do resultado final do Edital nº 028/2020, publicado no Jornal 
Umuarama Ilustrado do dia 06/05/2020, para todos os cargos citado no Edital nº 014/2020, com prazo de validade de 
01 (hum) ano, passando a vigorar em 08/05/2021 à 08/05/2022.
Este Edital entrará em vigor a partir de sua publicação.
Cruzeiro do Oeste, aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA
Estado do Paraná
DECRETO Nº. 056 /2021
Cria, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional a Câmara 
Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARIA HELENA ESTADO DO PARANÁ, no uso de 
suas atribuições constitucionais tendo em vista o disposto na Lei nº 1.130 de 01 de 
outubro de 2014, DECRETA:
Art.1° Fica criada a Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional - CAISAN do Município de Maria Helena Estado do Paraná, no âmbito 
do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional–SISAN, com a finalidade 
de promover a articulação e a integração dos órgãos, entidades e ações da 
administração pública municipais afetos à área de Segurança Alimentar e Nutricional, 
com as seguintes competências:
·I – Elaborar, a partir das diretrizes emanadas pelo Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional (CONSEA), a Política e o Plano Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas e fontes de recursos, bem 
como instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua 
implementação;
·II – Coordenar a execução da Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar 
e Nutricional, mediante interlocução permanente com o Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional e com os órgãos executores de ações e programas 
de SAN;
·III – Apresentar relatórios e informações ao Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional, necessários ao acompanhamento e monitoramento do Plano 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
·IV – Monitorar e avaliar os resultados e impactos da Política e do Plano Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional;
·V – Participar do fórum bipartite, bem com do fórum tripartite, para interlocução e 
pactuação com a Câmara Estadual Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional 
e a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, sobre o Pacto 
de Gestão do DHAA (PGDHAA) e mecanismos de implementação dos planos de 
Segurança Alimentar e Nutricional;
·VI – Solicitar informações de quaisquer órgãos da administração direta ou indireta do 
Poder Executivo Municipal para o bom desempenho de suas atribuições.
·VII – assegurar o acompanhamento da análise e encaminhamento das 
recomendações do CONSEA Municipal pelos órgãos de governo que compõem a 
CAISAN Municipal apresentando relatórios periódicos;
·VIII - elaborar e aprovar o seu regimento interno em consonância com a Lei nº 11.346 
de 15 de setembro de 2006 e os Decretos nº 6272 e nº 6273, ambos de novembro de 
2001 e o Decreto nº 7272 de 25 de agosto de 2010.
Art.2° A Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional será implementada 
por meio do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a ser construído 
intersetorialmente pela Câmara Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar 
e Nutricional, com base nas prioridades estabelecidas pelo Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional, a partir das deliberações das Conferências 
Nacional, Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.
§ 1° - o Plano Municipal de SAN deverá:
·I – Conter análise da situação nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;
·II – Ser quadrienal e ter vigência correspondente ao plano plurianual;
·III – Dispor sobre os temas previstos no parágrafo único do Art. 22 do Decreto 
nº 7.272/2010, entre outros temas apontados pelo CONSEA e pela Conferência 
Municipal de SAN;
·IV – Explicitar as responsabilidades dos órgãos e entidades afetas à Segurança 
Alimentar e Nutricional;
·V – Incorporar estratégias territoriais e intersetoriais e visões articuladas das 
demandas das populações, com atenção para as especificidades dos diversos 
grupos populacionais em situação de vulnerabilidade e de Insegurança Alimentar 
e Nutricional, respeitando a diversidade social, cultural, ambiental, étnico-racial e a 
equidade de gênero;
·VI – Definir seus mecanismos de monitoramento e avaliação.
·VII – Ser revisado a cada dois anos, com base nas orientações da Câmara 
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, nas propostas do CONSEA e 
no monitoramento da sua execução.
Art. 3° A programação e a execução orçamentária e financeira dos programas e ações 
que integram a Política e o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é de 
responsabilidade dos órgãos e entidades competentes conforme a natureza temática 
a que se referem, observadas as respectivas competências exclusivas e as demais 
disposições da legislação aplicável.
Art. 4° A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional será integrada 
pelas Seguintes secretarias: Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e 
Meio-Ambiente, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Saúde. Será presidida pela Secretária 
Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio ambiente.
Art. 5° A Secretaria-Executiva da câmara ou instância governamental de gestão 
intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional deve ser exercida pelo órgão 
governamental que a presidente, sendo seu Secretário-Executivo indicado pelo titular 
da pasta, e designado por ato do chefe do executivo.
Art.6° A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional poderá instituir 
comitês técnicos com a atribuição de proceder à prévia análise de ações específicas.
Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário, principalmente referentes ao Decreto n°. 015 /2017.
Maria Helena, 05 de maio de 2021.
MARLON RANCER MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE
Estado do Paraná                             
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº.  007/2021
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: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Inscrição CANDIDATO CPF Classificação
4472 MARCELA BARBOSA DOS SANTOS 084.410.019-60 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, 05 DE Maio DE 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
- Prefeita Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
Estado do Paraná            
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Fornecimento nº 23/2021
Contratante: Município de Esperança Nova/PR
Contratado: SÉRGIO BARREIRO 02366920970
Objeto: 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.
Valor Total: R$23.000,00 (vinte e três mil reais).
Vigência: 05/05/2021 a 31/12/2021.
Fundamentação: Pregão Presencial n.º 20/2021
GLEICY FERNANDA GIROTO BOLSON
Diretora da Divisão de Compras e Licitação

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE ESPERANÇA DE NOVA – PR.

ERRATA
RESOLUÇÃO: 002/2021
SÚMULA: Apreciação e aprovação das prestações de contas referentes ao Inventivo 
Adesão Espontânea II; e Incentivo Benefício Eventual Covid-19 – FEAS.
O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que 
lhe confere a Lei Municipal nº 071/98 de 18 de Novembro de 1998 e, considerando 
reunião mensal realizada no dia vinte e sete de Abril de 2021, às 09h00min na sala 
de Reuniões da Terceira Idade, situada na Rua Floresval Paganini Nogueira 1280.
RESOLVE:
Art. I. Aprovar as prestações de contas referentes ao Incentivo Adesão Espontânea II; 
e Incentivo Benefício Eventual Covid-19 – FEAS.
Art. II. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Esperança Nova - PR, 27 de Abril de 2021.
Valquiria dos Santos Ochman
Presidente do CMAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
Estado do Paraná    
TERMO ADITIVO 001/2021
ADITIVO 003 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 2018.12.05.0074 CELEBRADO EM 
28/05/2018, NO QUAL FIGURA COMO CONTRATANTE CÂMARA MUNICIPAL DE 
ESPERANÇA NOVA, E COMO CONTRATADA A EMPRESA GOVERNANÇABRASIL 
S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
Pelo presente TERMO ADITIVO a Câmara Municipal de Esperança Nova, inscrita no 
CNPJ sob nº. 01.612.521/0001-62, estabelecida a Avenida Juvenal Silva Braga, 235 – 
CEP: 87.545-000, Esperança Nova – PR, doravante denominada CONTRATANTE, e 
a empresa GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços, inscrita no CNPJ 
sob nº. 00.165.960/0001-01, estabelecida à Rua João Pessoa, 1183 – Velha, CEP: 
89.036-001 - BLUMENAU – SC, doravante denominada CONTRATADA, resolvem, 
de comum acordo, aditar o contrato celebrado em 28/05/2018, acima identificado, 
nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
1.1 Altera a cláusula 3 (terceira) do presente contrato, passando a duração do 
contrato para o período de 01/06/2021 até 31/05/2022.
CLAUSULA SEGUNDA:
2.2 Fica reajustado os valores do anexo I, 2.1, em 15% (quinze) por cento, passando o 
valor mensal de R$ 3.249,17  (três mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezessete 
centavos) para R$ 3.736,55 (três mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e 
cinco centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA:
3.1 As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Estando assim, justos e contratados, assinam as partes o presente termo aditivo, em 
03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas.
Esperança Nova, 04 de maio de 2021.
Câmara Municipal de Esperança Nova             GovernançaBrasil S/A Tecnologia
    CONTRATANTE                                             e Gestão em Serviços
Presidente              
CONTRATADA
Testemunhas:
1: _______________________________   2: _______________________________
CPF:                                                                  CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 21/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, torna 
público, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura 
contratação do objeto abaixo especificado, observada as disposições contidas na Lei 
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, na Lei 
Complementar nº 123/06 e suas alterações, e demais legislações pertinentes, bem 
como as disposições contidas no presente Edital.
TIPO: Menor Preço – Unitário por Item.
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento 
eventual e futuro de materiais médico-hospitalares e equipamentos a serem utilizados 
no Centro Municipal de Saúde do município de Esperança Nova/PR, conforme 
especificado no termo de referência constante no anexo I, do presente edital.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: às 
09h00min do dia 18/05/2021.
LOCAL DA ABERTURA: Sala de Divisão de Compras, Licitações, Contratos e 
Controle de Bens no Paço Municipal, sito na Avenida Juvenal Silva Braga, 181, 
Centro, Esperança Nova/PR.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e suas alterações, Lei 
Complementar n° 123/06 e suas alterações.
INFORMAÇÕES: O Edital poderá ser adquirido pessoalmente, junto a Divisão 
de Compras e Patrimônio no endereço acima ou pelo Portal Transparência: www.
esperancanova.pr.gov.br.
Esperança Nova/PR, 05 de maio de 2021.
EVERTON BARBIERI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA
Estado do Paraná
DECRETO Nº 250/2021
Data: 05.05.2021
Ementa: declara vago o cargo de Guarda Municipal Masculino em razão do 
falecimento do Servidor Público Municipal ADEMIR JOSE HEMING, e dá outras 
providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e de 
conformidade com as disposições contidas no artigo 84 da Lei Orgânica do Município 
de Guaíra, e considerando o memorando on-line sob o nº 1.821/2021.
DECRETA:
Art. 1º Declara vago o cargo de Guarda Municipal Masculino, em razão do falecimento 
do Servidor Público Municipal ADEMIR JOSE HEMING, Rg. 6.179.686-0 - SESPII/PR 
- SESPII/PR, CPF nº 783.896.829-15, ocorrido em 03 de maio de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia retroativa 
a data de 03.05.2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 05 de maio de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA
Estado do Paraná
DECRETO Nº 249/2021
Data: 05.05.2021
Ementa: perde direito à vaga para o cargo de provimento efetivo a candidata ao cargo 
de Professor – pessoa com deficiência,  por não comparecimento para posse nos 
termos do Decreto nº 177/2021, conforme especifica.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica, e com fundamento nos dispositivos das Leis 
Municipais nºs 1.246 e 1.247 de 03.12.2004, e,
Considerando o memorando online sob o nº 3.018/2019 e o descumprimento do artigo 
2º do Decreto nº 153/2021 de 25.02.2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios 
do Paraná no dia 26.02.2021 - edição nº 2210 e no Jornal Umuarama Ilustrado – 
edição nº 12090 de 26.02.2021 – página B 6 – caderno de publicações legais,
DECRETA:
Art. 1º Perde o direito à vaga e ao provimento do cargo de Professor - Pessoa com 
Deficiência - Nível C - Classe 01, por não comparecimento para posse, a candidata 
ANDRESSA ZANCHETT, aprovada no concurso público aberto pelo edital nº 
001/2019 e alterações subsequentes e nomeada pelo Decreto Municipal nº 177/2021 
de 22.03.2021.
 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 05 de maio de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO SUL
Estado do Paraná
PORTARIA N° 093/2021, DE 04 DE MAIO DE 2021
SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR MARCOS 
ANTÔNIO DOS SANTOS.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do 
Paraná, usando de suas atribuições legais, e de conformidade com o Requerimento 
de Férias protocolado sob nº 75/2021, na data de 03 de maio de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 04/05/2021 
a 02/06/2021, referente ao período aquisitivo de 08/03/2019 à 07/03/2020, ao 
Servidor MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS, inscrito na CI/RG sob n.º 10.497.681-6 
SSP/PR e CPF sob n.º 076.436.859-16, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo 
de PROFISSIONAL POLIVALENTE MASCULINO, lotado na Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos e Rodoviários.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto 
no artigo anterior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PAÇO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS 04 DE MAIO 
DE 2021.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 139/2021
SUMULA: Concede licença para Tratamento de Saúde ao servidor Roberto dos 
Santos Ochman e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso 
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Roberto dos 
Santos Ochman, Medico Veterinário, portador da Cédula de Identidade RG Nº 
4.458.789-0-SSP-PR, por 15 (quinze dias), com fundamento no artigo 81 da Lei nº 
438 de 22 de abril de 2010, conforme protocolo sob nº 201/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 03/05/2021.
Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos cinco dias 
mês de Maio do ano de dois mil e vinte e um.
     Everton Barbieri
    Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR 
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO DISTRITO DE ERCILÂNDIA, MUNICÍPIO DE 
BRASILÂNDIA DO SUL.
RECURSOS: MDR – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL e Tesouro 
Municipal.
ABERTURA: Às 09h00min. (NOVE HORAS) do dia 24/05/2021.
PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS: R$1.072.536,53 (um milhão setenta e dois mil 
quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos).
Brasilândia do Sul - PR, 05 de maio de 2021.
Luciano Gimenes
Presidente da CPL

    Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste 
                                                ESTADO DO PARANÁ 
                     Rua João Ormindo de Rezende, 686, Centro, CEP 87400-000                                                                        
          CNPJ 76.381.854/0001-27 - Fone: (44) 3676-8150    
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N.º 11 /2021 

PROCESSO Nº 14 /2021 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

DATA DE PROTOCOLAMENTO DO ENVELOPE Nº 1: 28/05/2021 

DATA DE PROTOCOLAMENTO DO ENVELOPE Nº 2: 28/05/2021 

DATA DA ABERTURA 1º HABILITAÇÃO: 28/05/2021 
 

HORÁRIO: 9:00 HORAS 

LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS 

DATA DA ABERTURA: “2” PROPOSTA :28/05/2021 

HORÁRIO: 9:00 HORAS 

LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia elétrica para execução de extensão de rede 
elétrica em diversas ruas do município, indicada em croquis básicos em anexo   

TIPO: Por Lote  

REGIME CONTRATAÇÃO: Empreitada Integral 

PREÇO MÁXIMO TOTAL: R$ 1.030.942,98  

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Cronograma de Desembolso 

PRAZO DE ENTREGA: 90 dias  

Acusamos o recebimento em epígrafe.  

Local, em de Ano do Processo . 

Espaço para Carimbo Padrão (C.N.P.J.) Assinatura do Proponente 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE
Estado do Paraná     
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 216/2021
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, da Dispensa por 
Justificativa nº 40/2021, 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 322/2021 de 15/04/2021, publicado em 20/04/2021, sobre 
o Processo de Licitação nº 36/2021, tem por objeto a Contratação de serviços de 
mão de obra (reparos e colocação de tacos de madeira e rodapés, tirar uma janela e 
substituir por porta, colocar piso na cozinha, troca de cerâmicas danificadas, pintura e 
reparo nas calçadas, construção de local para lavanderia e bebedouro, colocação de 
duas portas), para adequar a nova sede do Centro de Referência da Juventude (CRJ).
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo 
relacionada.
PROPONENTE VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSO
Gustavo de Souza Sebastiani R$4.700,00 Quatro mil e setecentos 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 214/2021
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, da Dispensa por 
Justificativa nº 41/2021, 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 322/2021 de 15/04/2021, publicado em 20/04/2021, sobre o Processo 
de Licitação nº 25/2021, tem por objeto a Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de peças e serviços de substituição de mancais da roda guia e 
roletes (material rodante) da escavadeira hidráulica, marca Komatsu PC-200 de uso 
da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo 
relacionada.
PROPONENTE VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSO
Hidraucenter Serviços Hidráulicos Ltda. R$5.600,00 Cinco mil e seiscentos 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 217/2021
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do TOMADA DE 
PREÇOS nº 04/2021, 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 08/2021, que tem por objeto contratação de empresa por 
empreitada integral destinado a revitalização da praça Alberto Capellari.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo 
relacionada.
PROPONENTE:  VALOR  VALOR POR EXTENSO
Canto Norte Construtora Ltda - Me R$ 221.572,92 Duzentos e vinte e um 
mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e dois 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, 05 de Maio de 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - 020/2021
A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida 
Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e data abaixo, certame 
licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para prestação 
de serviços de manutenção e instalação de equipamentos de ar condicionado, com 
o fornecimento de peças de reposição, de acordo com termo de referencia anexo I 
do edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08h00m do dia 21/05/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30m do dia 21/05/2021.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses, contados a partir da assinatura 
do contrato.
VALOR MÁXIMO A SER INVESTIDO: R$ 298.736,00 (duzentos e noventa e oito mil, 
setecentos e trinta e seis reais), conforme relação com quantidade e especificações 
constantes no ANEXO I do edital.
O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciados 
e fornecidos aos interessados, diretamente na Prefeitura Municipal de Icaraíma, na 
Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraíma-PR, mediante cópias impressas ou copias 
em mídia digital (pen-drive, CD, desde que fornecido pelo licitante), no horário das 
08h00 às 12h00 e 13h30 às 17h30 e no telefone (44) 3665-8000, conforme art. 32 da 
Lei Federal 8.666/93 ou no site www.icaraima.pr.gov.br.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 05 dias do mês 
de maio de 2021.
João Gilson Prado
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 155/2021
Súmula: Constitui Comissão Especial de Processo Seletivo
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 
suas atribuições legais, outorgadas pelo art. 66, incisos VI, da Lei  Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica constituída a COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO, com 
a finalidade de dirigir e orientar os trabalhos do Processo Seletivo, de contratação 
temporária, aberto pelo Edital nº 002/2021 (Temporário), composta pelos seguintes 
membros:
•JOEL ALVES DE ARAUJO– Assessor Jurídico (Fica designado: Presidente da 
Comissão)
•MARCIANO TEIXEIRA GOES – Dir. de Depto de Transporte (1ª Secretário da Comissão)
•CLAUDINEY GOTARDO MAGALHÃES – Secretário de Transportes e Obras 
Públicas   (Suplente do presidente)
Art. 3º. As atribuições da Comissão Especial de Processo Seletivo são as seguintes:
a)Avaliar, supervisionar, orientar e fiscalizar as inscrições, currículos e trabalhos 
realizados para execução do Processo Seletivo;
b)Apreciar e julgar, as dúvidas e recursos porventura apresentados;
c)Acompanhar a condução do processo seletivo, zelando pelo bom andamento do mesmo;
d)Analisar e opinar sobre a homologação final do concurso.
e)Opinar sobre possíveis prorrogações de convocações e sobre a aptidão para posse 
com observância a documentação requisitada até a data da posse, em casos peculiares;
f)Dirimir ou solucionar outras questões que insurgirem ao longo do processo.
Art. 4º. Considerar-se de relevância os serviços prestados pelos integrantes da 
Comissão Especial de Seleção de Pessoal, sem ônus para o ente público.
Edifício Da Prefeitura Municipal De Maria Helena, aos 29 dias do mês de abril de 2021.
MARLON RANCER MARQUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 156/2021
Súmula: Designa Débora Karoline Marques para responder pela Ouvidoria Municipal 
do SUS (criada pela Lei n.º 988/2014, de 26 de fevereiro de 2014) do município de 
Maria Helena-PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das 
atribuições outorgadas pelo art.66, VI, da Lei Orgânica Municipal,
Tendo em vista o ofício n.º 079/2021-SMS, de 19 de abril de 2021, que solicita a 
designação de um novo ouvidor municipal,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica designada, a partir de 01 de maio de 2021, DÉBORA KAROLINE 
MARQUES, portadora do R.G. N.º 12.480.984-3 SSP-PR, ocupante do cargo efetivo 
de Atendente de Saúde, com lotação na Secretaria de Saúde, para responder pela 
Ouvidoria Municipal do SUS do município de Maria Helena, Estado do Paraná.
Art. 2º - O Ouvidor Municipal de Saúde terá mandato de 2 (dois) anos, consoante ao 
que dispõe a Lei n.º 988/14, art. 8º.
Art. 3º - Conceder, a partir de 01 de maio de 2021, gratificação de função, conforme 
Lei nº 988/14, art. 7º, no percentual equivalente a 20% (vinte por cento), sobre o nível 
de seu vencimento.
Art. 4º - Revogar a portaria nº 070/2019 a partir de 30/04/2021.
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 01/05/2021.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, 03 de maio de 
2021.
MARLON RANCER MARQUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATé
Estado do Paraná
DECRETO N.º 069/2021
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo licitatório.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando o resultado apresentado pela Comissão 
Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO 
ANDRADE - ME, CNPJ: 06.029.558/0001-86, o resultado do processo licitatório 
Pregão Presencial 012/2021.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório Pregão Presencial 
012/2021, em favor da empresa ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE - ME, CNPJ: 
06.029.558/0001-86, que tem como objeto Registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa para aquisição de garrafas térmicas de água para a volta 
às aulas em cumprimento as medidas necessárias para prevenção de doenças e 
adoção de medidas sanitárias em atendimento a os diversos setores da educação 
do município de Ivaté, conforme especificações e quantidades constantes no edital e 
seus anexos, com vigência de 12 (doze) meses.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, aos 05 dias do mês de Maio de 2021.
DENILSON VAGLIERI PREVITAL
Prefeito Municipal

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E 
ESGOTO - SAMAE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO 

NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
FONE: (44) 3534-1191 – FAX: (44) 3534-1154 – E-MAIL: samaemariluz@hotmail.com
Rua Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000 – MARILUZ - PR
CNPJ: 74.015.611/0001-40
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021
MODALIDADE: DISPENSA LICITAÇÃO Nº 016/2021
CONTRATANTE: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE
CONTRATADO: Vedasystem Industria e Comércio de Produtos para Instalações 
Prediais - EIRELI
OBJETO: A aquisição de lacre azul e vermelho, sem logo e numeração 3/4” e 
guarnição 3/4” para uso no Sistema de Água da Autarquia SAMAE de Mariluz/PR.
VALOR GLOBAL: R$ 1.428,00 (Um mil quatrocentos e vinte oito reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93, e suas alterações legais
DATA: 05 de maio de 2021.
Carlos Cezar dos Santos
Diretor do SAMAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
Estado do Paraná
PORTARIA N.º 112/2021
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias a servidora CLEONICE VIANA 
LAROCA, 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 a servidora CLEONICE VIANA LAROCA, portadora do RG: 
5.178.430-8 SSP/PR e CPF 158.214.338-27, sendo 30 (TRINTA) dias de descanso a 
se cumprir entre os dias 03 de maio a 01 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 com a publicação 
oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 29 dias do mês de abril 
do ano de 2021.
LUIZ LÁZARO SORVOS
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná
CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL
A Presidente da Câmara Municipal de Perobal, Estado do Paraná, na forma 
estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, convida os munícipes e 
vereadores (a), para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA, de prestação de contas 
(1º quadrimestre/exercício 2021), do Poder Legislativo que realizar-se-á na Câmara 
Municipal de Perobal, Rua Guabiroba, 677, no dia 11 de maio de 2021 às 19h30m.
Câmara Municipal de Perobal, Estado do Paraná, 05 de maio de 2021.
VALDETE MARIA MERLINI DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 148/2021
Prorroga licença para tratamento de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º PRORROGAR licença para tratamento de Saúde ao servidor público municipal 
WALTER ROSSI SILVA, portador da Cédula de Identidade Nº. 504.625-4 SSP/
PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Mot. Cat D, lotado na Secretaria 
Municipal de Obras, Agricultura e Serviços Públicos, até 22/10/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 03 de maio de 
2021.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA
Estado do Paraná
DECRETO Nº 248/2021
Data: 05.05.2021
Ementa: abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), anula dotação 
orçamentária de igual valor, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 6º, 
I da Lei Orçamentaria Anual nº 2.156 de 11/12/2020, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, e, 
considerando o memorando sob o nº 073/2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), na forma 
abaixo discriminada:
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 2 - Diretoria de Obras
Ação: 1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos
Funcional: 0015.0451.0044
Ref. Modalidade de Aplicação   Vínculo Valor R$
1086 3339093000000000000 - Indenizações e restituições 985 20.000,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
Unidade: 4 - Diretoria de Pesca e Aquicultura
Ação: 2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca
Funcional: 0020.0606.0051
Ref. Modalidade de Aplicação   Vínculo Valor R$
1316 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente 505 25.000,00
TOTAL 45.000,00
Art. 2° Os recursos necessários à execução do contido no Art. 1° deste decreto decorrerão da anulação orçamentária, 
a saber:
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 2 - Diretoria de Obras
Ação: 1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos
Funcional: 0015.0451.0044
Ref. Modalidade de Aplicação   Vínculo Valor R$
1095 3449051000000000000 - Obras e instalações 985 20.000,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
Unidade: 4 - Diretoria de Pesca e Aquicultura
Ação: 2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca
Funcional: 0020.0606.0051
Ref. Modalidade de Aplicação   Vínculo Valor R$
1313 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 505 25.000,00
TOTAL 45.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, 05 de maio de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA
Estado do Paraná
LEI Nº 2.177¬/2021
Data: 05.05.2021
Ementa: autoriza o Poder Executivo a alterar a LOA 2021 (Lei Municipal 2.156 de 11/12/2020) e a ajustar as 
programações estabelecidas no Plano Plurianual – 2018 a 2021 (Lei Municipal 2.035 de 27/12/2017) e a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal 2.140 de 25/06/2020 e alterado pela Lei Municipal 2.155 de 11/12/2020), para 
a criação de dotação por excesso de arrecadação, no valor de R$ 2.212.733,60 (dois milhões, duzentos e doze mil, 
setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos).
A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal de 2021 - LOA (2.156 de 11/12/2020), por excesso de arrecadação no valor de 
R$ 2.212.733,60 (dois milhões, duzentos e doze mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos), mediante a 
inclusão de nova natureza de despesa, conforme:
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 004 – Diretoria de Agropecuária
Ação: 1021 – Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente
Funcional: 0020.0606.0045
Ref.  Modalidade de Aplicação Vínculo Valor
 3449051000000000000 - Obras e instalações 869 174.600,00
 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente 869 100,00
Ação: 2074 – Manutenção das Atividades da Agropecuária
Funcional: 0020.0606.0045
Ref.  Modalidade de Aplicação Vínculo Valor
 3339093000000000000 - Indenizações e restituições 869 1.000,00
 3339030000000000000 – Material de consumo 869 100,00
 3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869 2.500,00
Unidade: 005 – Diretoria de Meio Ambiente
Ação: 2076 – Manutenção das Atividades do Meio Ambiente
Funcional: 0018.0541.0045
Ref.  Modalidade de Aplicação Vínculo Valor
 3339030000000000000 – Material de consumo 869 5.400,00
 3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869 49.700,00
 3449052000000000000 – Equipamentos e material permanente 869 115.200,00
Unidade: 006 – Diretoria de Estrada de Rodagem
Ação: 1022 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem
Funcional: 0020.0606.0045 -
Ref.  Modalidade de Aplicação Vínculo Valor
 3449051000000000000 - Obras e instalações 869 199.200,00
Ação: 2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem
Funcional: 0020.0606.0045
Ref.  Modalidade de Aplicação Vínculo Valor
 3339030000000000000 – Material de consumo 869 1.018.302,00
 3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869 646.631,60
TOTAL 2.212.733,60
Art 2º Em decorrência da abertura do Excesso de arrecadação no presente Projeto Lei, no montante de R$ 
2.212.733,60 (dois milhões, duzentos e doze mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos), assim as 
despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2021 nas ações orçamentárias estabelecida 
no Plano Plurianual – 2018 a 2021 (Lei Municipal 2.035 de 27/12/2017), ficam reprogramadas na forma descrita nos 
Órgãos e Unidades abaixo:
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 004 – Diretoria de Agropecuária
Ação: 1021 – Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente
Funcional: 0020.0606.0045
Ref.  Modalidade de Aplicação Vínculo Valor
 3449051000000000000 - Obras e instalações 869 174.600,00
 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente 869 100,00
Ação: 2074 – Manutenção das Atividades da Agropecuária
Funcional: 0020.0606.0045
Ref.  Modalidade de Aplicação Vínculo Valor
 3339093000000000000 - Indenizações e restituições 869 1.000,00
 3339030000000000000 – Material de consumo 869 100,00
 3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869 2.500,00
Unidade: 005 – Diretoria de Meio Ambiente
Ação: 2076 – Manutenção das Atividades do Meio Ambiente
Funcional: 0018.0541.0045
Ref.  Modalidade de Aplicação Vínculo Valor
 3339030000000000000 – Material de consumo 869 5.400,00
 3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869 49.700,00
 3449052000000000000 – Equipamentos e material permanente 869 115.200,00
Unidade: 006 – Diretoria de Estrada de Rodagem
Ação: 1022 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem
Funcional: 0020.0606.0045 -
Ref.  Modalidade de Aplicação Vínculo Valor
 3449051000000000000 - Obras e instalações 869 199.200,00
Ação: 2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem
Funcional: 0020.0606.0045
Ref.  Modalidade de Aplicação Vínculo Valor
 3339030000000000000 – Material de consumo 869 1.018.302,00
 3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869 646.631,60
TOTAL 2.212.733,60
Art 3º Em face da abertura por excesso de arrecadação no presente Projeto Lei, no montante de R$ 2.212.733,60 (dois 
milhões, duzentos e doze mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos), as despesas e parte das metas 
físicas programadas para o exercício de 2021 nas ações orçamentária estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(Lei Municipal 2.140 de 25/06/2020 e alterado pela Lei Municipal 2.155 de 11/12/2020), ficam reprogramadas na forma 
descrita nos Órgãos e Unidades abaixo:
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 004 – Diretoria de Agropecuária
Ação: 1021 – Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente
Funcional: 0020.0606.0045
Ref.  Modalidade de Aplicação Vínculo Valor
 3449051000000000000 - Obras e instalações 869 174.600,00
 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente 869 100,00
Ação: 2074 – Manutenção das Atividades da Agropecuária
Funcional: 0020.0606.0045
Ref.  Modalidade de Aplicação Vínculo Valor
 3339093000000000000 - Indenizações e restituições 869 1.000,00
 3339030000000000000 – Material de consumo 869 100,00
 3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869 2.500,00
Unidade: 005 – Diretoria de Meio Ambiente
Ação: 2076 – Manutenção das Atividades do Meio Ambiente
Funcional: 0018.0541.0045
Ref.  Modalidade de Aplicação Vínculo Valor
 3339030000000000000 – Material de consumo 869 5.400,00
 3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869 49.700,00
 3449052000000000000 – Equipamentos e material permanente 869 115.200,00
Unidade: 006 – Diretoria de Estrada de Rodagem
Ação: 1022 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem
Funcional: 0020.0606.0045 -
Ref.  Modalidade de Aplicação Vínculo Valor
 3449051000000000000 - Obras e instalações 869 199.200,00
Ação: 2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem
Funcional: 0020.0606.0045
Ref.  Modalidade de Aplicação Vínculo Valor
 3339030000000000000 – Material de consumo 869 1.018.302,00
 3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869 646.631,60
TOTAL 2.212.733,60
Art 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
     Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 05 de maio de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 241/2021
Data: 05.05.2021
Ementa: concede Licença Especial à servidor público municipal, conforme especifica, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as 
disposições contidas na Lei Municipal nº 1246/2003, e, considerando o memorando on-line sob o nº 299/2021,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença Especial ao servidor público municipal abaixo mencionado, durante três (3) meses, conforme 
segue:
Nome / Cargo RG Nº Período aquisitivo Período de gozo
Vilson Ibarrola /Carpinteiro 4.839.845-6 - SESPII/PR 2008/2013 05/05/2021 a 04/08/2021
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento da presente Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
    Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 05 de maio de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 242/2021
Data: 05.05.2021
Ementa: concede férias aos servidores públicos municipais, conforme especifica, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, considerando os memorandos 
on-line sob os n°s 299/2021 e 1754/2021,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Férias aos servidores públicos municipais, mencionados a seguir:
NOME RG Nº PERIODO AQUISITIVO INICIO/FINAL
Fernanda Francisco Luiz de Faveri 6.467.021-2 - SESPII/PR 2018/2019 07/06/2021 a 21/06/2021
Valdenir Worms 4.190.091-1 - SESPII/PR 2020/2021 10/05/2021 a 08/06/2021
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 05 de maio de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal 

  

 
MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO 
PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÕES 
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 096/2021 
Tipo: Menor Preço 
Tipo de Julgamento: Por Item 
Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), visando aquisição 
com fornecimento parcelado futuro de material de consumo e 
permanente, compreendendo: médico hospitalar, elétricos, 
ferramentas, eletrodomésticos, equipamentos áudio visual, 
materiais de proteção individual e outros materiais de consumo, a 
serem utilizados nos trabalhos realizados diariamente pelas 
unidades administrativas de responsabilidade da Secretaria de 
Saúde, desse Município.  
RECEbIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00 min. do dia 
19/05/2021 
AbERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min. às 08h59min do dia 
19/05/2021 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min. do dia 
19/05/2021 
Modalidade: Pregão Presencial n° 097/2021 
Tipo: Menor Preço 
Tipo de Julgamento: Por lote 
Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), visando contratação 
de empresa especializada para eventual fornecimento de 
equipamentos/máquinas como ROÇADEIRA LATERAL, 
MOTOSSERRA, MOTOPODA/PODADORA, SOPRADOR COSTAL e 
materiais para manutenção dos mesmos, a serem empregados nos 
trabalhos e atividades realizadas diariamente por esse município, 
para atender a demanda dos serviços públicos.  
Data de Abertura: às 08h30min do dia 19 de maio de 2021. 
NOTA: os avisos acima são de LICITAÇÕES EXCLUSIVAS PARA 
PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/MEI. Os editais e seus anexos poderão 
ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos 
Licitatórios e/ou pelo site http://bllcompras.com/. Demais 
informações: no Departamento de Compras e Licitações do 
Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de 
expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br. 
Guaíra (PR), em 05 de maio de 2021. 
Maria José Rodrigues Souza/Pregoeira/Comissão Permanente de 
Licitações 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
Estado do Paraná
LEI Nº 1048/2021
Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do 
Município, no Exercício de 2021 e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU EVERTON BARBIERI, 
PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE:
LEI
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Esperança Nova, Estado 
do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de Dotação no corrente Exercício Financeiro, no valor de R$ 20.000,00 
(Vinte mil reais), destinados a cobrir despesas, nas seguintes dotações orçamentárias:
Fonte    0 – Recursos Ordinários (Livres)
Órgão 05 – Secretaria Municipal de Fomentos as Atividades Econômicas
Un. Orç.  05.01 – Divisão de Fomento Agropecuário, Indústria e Comércio
Atividade 23.691.10272.139 – Manutenção das Atividades de Indústria e Comércio
El. Despesa (525) 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 20.000,00
TOTAL GERAL.....................................................................................................................R$ 20.000,00
Art. 2°. Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Suplementar, constante do art. 1º., desta Lei, 
fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), 
conforme seguem:
Fonte    0 – Recursos Ordinários (Livres)
Órgão 03 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Un. Orç.  03.09 – Divisão de Obras e Serviços Públicos
Atividade 15.451.10152.122 – Manutenção das Atividades de Obras
El. Despesa (2200) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 20.000,00
TOTAL GERAL.....................................................................................................................R$ 20.000,00
Art. 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias descritas no artigo 1º desta 
Lei, no PPA - Plano Plurianual, Lei Municipal nº 854/2017, com vigência de 2018 a 2021, LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal nº 996/2020, e LOA – Lei Orçamentária Anual, instituída pela Lei Municipal 
nº 1.031/2020, ambas com vigência para o exercício financeiro de 2021.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, 05 de Maio de 2021.
EVERTON BARBIERI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
Estado do Paraná
DECRETO Nº 093/2021
Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no orçamento para exercício de 2021, do município de Esperança 
Nova, Estado do Paraná.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei 
e Especialmente Contida na Lei nº 1.048/2021 de 05/05/2021.
DECRETA
Art. 1º - Abrir, um crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mediante a inclusão das rubricas de 
despesa das dotações orçamentárias:
Fonte    0 – Recursos Ordinários (Livres)
Órgão 05 – Secretaria Municipal de Fomentos as Atividades Econômicas
Un. Orç.  05.01 – Divisão de Fomento Agropecuário, Indústria e Comércio
Atividade 23.691.10272.139 – Manutenção das Atividades de Indústria e Comércio
El. Despesa (525) 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 20.000,00
Art. 2°. Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Suplementar, constante do art. 1º., desta Lei, 
fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), 
conforme seguem:
Fonte    0 – Recursos Ordinários (Livres)
Órgão 03 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Un. Orç.  03.09 – Divisão de Obras e Serviços Públicos
Atividade 15.451.10152.122 – Manutenção das Atividades de Obras
El. Despesa (2200) 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 20.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Esperança Nova - PR, 05 de Maio de 2021.
EVERTON BARBIERI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES
Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021. 
Contratante: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Contratada: RM MARINGÁ ALIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 31.945.654/0001-11. 
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de cestas básicas que serão distribuídas aos servidores públicos 
conforme previsto na Lei Municipal n° 1106/2021, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Finanças do 
município de Francisco Alves, Estado do Paraná.
Valor global: O preço global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil 
reais).
Vigência: O presente Contrato terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura até o dia 04 de 
maio de 2022, ressalvada o direito de prorrogação previsto no art. 57, da Lei 8.666/93.
Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor abaixo discriminado 
conforme especificação dos itens a seguir:
LOTE01
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT VALOR UNI VALOR TOTAL
1 Cesta Básica, embalada em fardo transparente resistente. Constituída dos elementos abaixo relacionados. 
Unid 1200 R$ 107,50 R$ 129.000,00
Total dos Itens    R$ 129.000,00
 
CONTEÚDO DAS CESTAS DE ALIMENTOS
ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO MARCA
01 PCT 02  Óleo de soja produto de origem vegetal industrializado, embalagem lata de 900ml.  
COCAMAR
02 FRASCO 01 Extrato de tomate, produto de origem vegetal industrializado, lata 240g. 
PRAMESA
03 PCT 01 Macarrão espaguete, produto de origem vegetal industrializado, embalagem pacote de 1kg. 
JOIA
04 PCT 02 Farinha de trigo, produto de origem vegetal industrializado, pacote de 1kg.  
SPESSATO
05 PCT 01 Café tipo: Torrado, apresentação moído, embalagem a vácuo pacote de 500G. 
PADRAO DE MINAS
06 PCT 02 Feijão carioca tipo 1, produto de origem vegetal industrializado, pacote de 1kg.  
SAFRA NOVA
07 PCT 01 Sal refinado, produto de origem vegetal industrializado, embalagem de 1kg. 5 
ESTRELAS
08 PCT 01 Farinha de mandioca, produto de origem vegetal industrializado, pacote de 1kg.  
JOPLAN
09 PCT 02 Arroz tipo 1, produto de origem vegetal industrializado, embalagem de 5kg. 
TUQUINHA
10 PCT 01 Açúcar cristal, produto de origem vegetal industrializado embalagem de 5kg. 
DOURO
11 PCT 01 Fubá fino de milho, produto de origem vegetal industrializado, pacote de 1kg.  
SINHA
12 PCT 01 Biscoito doce pct 1kg, produto de origem vegetal industrializada.  LUAM
13 PCT 01 Biscoito água e sal, produto de origem vegetal industrializado, embalagem pacote de 500g. 
LUAM
14 PCT 01 Pacote de Balas Sortidas de 500 gramas. PRODASA
15 LATA 01 Lata de Sardinha em conserva 240 gramas. PALMEIRA
Francisco Alves - PR, 04 de maio de 2021.
MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
Contratante
LIOMAR MENDES LISBOA
Prefeito Municipal Interino

AVISO DE PREGÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2021
PROCESSO N° 044/2021
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 o Fornecimento de Serviços de 
Manutenção para os equipamentos hospitalares, presente nos postos de Saúde e UPA, pertencentes a Secretaria 
municipal de Saúde do Município de Francisco Alves, Paraná, conforme memorial descritivo constante no anexo I 
do referido Edital.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 18/05/2021.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 09:00 horas do dia 18/05/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 18/05/2021.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 65.850,00 (sessenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta 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, 05 de Maio de 2021.
DANIEL DOS S. T. CHAMORRO
Pregoeiro
LIOMAR MENDES LISBOA
Prefeito Municipal Interino

EDITAL Nº 002/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO -  Nº 001/2020
EDITAL DE EXCLUSÃO DA LISTA DE APROVADOS – PSS -2020. 
EMENTA: “Dispõe sobre a Exclusão da Lista de Candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020.”
PREÂMBULO: Eu, LIOMAR MENDES LISBOA, Prefeito Municipal Interino de Francisco Alves, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
RESOLVO:
I. Excluir a candidata abaixo relacionada da lista de aprovados, referente ao Edital 001/2021 – Processo 
Seletivo Simplificado  e Edital de Convocação nº. 001/2021, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 
06/03/2021, a pag. nº B4, Edição nº 12.097 no Diário Oficial do Município*, por não atender o Edital de Convocação e 
ainda não apresentar  documentação solicitada dentro do prazo estipulado conforme condições previstas no Edital de 
convocação n° 001/2021. 
EDITAL DE EXCLUSÃO DA LISTA DE APROVADOS – PSS
INSC NOME CLASS CARGO DATA NASC
1973523 Katleen Viviane de Souza Santos 02 Auxiliar de Limpeza e Ordem Pública 
18/01/1996
Francisco Alves, 05 de maio de 2021.
IOMAR MENDES LISBOA
Prefeito Municipal Interino
*JORNAL UMUARAMA ILUSTRADO

EDITAL 003/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO -  Nº 001/2020
CONVOCAÇÃO 007/2020
Fica Convocado o candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020, que deverá apresentar-se no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, sito a Rua Jorge Ferreira nº 627, 
munidos dos seguintes documentos originais e uma cópia legível, que será retida:
a.  Xerox; Cédula de Identidade - RG;
b.  Xerox: Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c.  Xerox: Certidão de Casamento/Nascimento se solteiro;
d.  Xérox Certidão de Nascimento dos filhos (se tiver);
e.  Xerox: Atestado de vacinação dos filhos menores;
f.  Atestado de Saúde Física e Mental;
g.  Xerox: Cartão do PIS/PASEP;
h. Comprovante de Residência;
i. Carteira de Trabalho;
j. Xerox: Título de Eleitor e comprovante da última eleição;
k. Xerox: Certidão de Reservista se Homem;
l. Comprovante de escolaridade exigida, e registro no Conselho da Classe quando couber;
m. Declaração de inexistência de acúmulo ilegal de cargos ou de aposentadoria; 
n. Uma foto 3X4 recente, tirada de frente.
o. Certidão de antecedentes criminais. 
p. Outros documentos pertinentes que se fizerem necessários.
O provimento do candidato no emprego público fica condicionado à apresentação de todos os documentos 
comprobatórios dos requisitos relacionados acima. 
1. O não pronunciamento do candidato aprovado no prazo estabelecido de 05 (cinco) dias uteis, facultará ao Poder 
Executivo a convocação dos candidatos seguintes, perdendo o mesmo o direito de investidura no emprego ao qual se 
habilitou. 
2. A contratação, objeto do presente Edital, amparado na Lei Municipal nº 1078/2019 e suas alterações em 
consonância com as Consolidação das Leis trabalhistas, não gerará vínculo empregatício entre os contratados e 
a contratante expirando-se ao término da vigência do contrato, o qual poderá vir a ser prorrogado por igual período 
considerando as necessidades da Administração Pública Municipal.
CONVOCAÇÃO Nº 007  - PSS 2020
INSC NOME CLASS CARGO DATA NASC
1969248  Odair Cosme Ferreira Da Silva 3º Auxiliar de Limpeza e Ordem Pública  17/09/1976
1963299  Sandra Aparecida De Souza Silveira 4º Auxiliar de Limpeza e Ordem Pública  14/11/1978
1973835  Rosilaine Vieira 5º Auxiliar de Limpeza e Ordem Pública  28/01/1982
1969101  Eliane Rogeria Da Silva 6º Auxiliar de Limpeza e Ordem Pública  01/09/1982
1969257  Rui Martuchi 7º Auxiliar de Limpeza e Ordem Pública  16/05/1974
Francisco Alves, 05 de maio de 2021.
LIOMAR MENDES LISBOA
Prefeito Municipal Interino

  

 
MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO 
PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

Modalidade: Pregão Presencial n° 091/2021 
Tipo: Menor Preço 
Tipo de Julgamento: Por Item 
Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de 
empresa especializada no ramo de prestação de serviços elétricos e 
hidráulicos, os quais serão empregados na manutenção preventiva e 
corretiva das instalações físicas de responsabilidade do Município 
de Guaíra/PR. 
O município de Guaíra, Estado do Paraná, através da Secretaria 
Municipal de Administração, por intermédio de sua Pregoeira, no 
uso de suas atribuições legais, torna público a todos os 
interessados que o Pregão Presencial n° 091/2021 com abertura 
marcada para o dia 10 de maio de 2021 às 14h30min, fica 
PRORROGADA a abertura para o dia 18 de maio de 2021 às 
14h30min, para contratação do objeto supracitado. Sendo que o 
Edital está à disposição dos interessados. 
O Edital e seus anexos com a nova data de abertura serão 
encaminhados a empresas que o adquiriram, e as demais 
interessadas, poderão obtê-lo através do site www.guaira.pr.gov.br 
no link Processos Licitatórios. Demais informações: no 
Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de 
segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 
3642-9928 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br 
Comuniquem-se as empresas que adquiriram o edital. Publique-se 
Guaíra (PR), em 05 de maio de 2021. 
Maria José Rodrigues Souza/Pregoeira/Comissão Permanente de 
Licitações 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA
Estado do Paraná
DECRETO Nº 5.838/2021
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 4º, 
inciso I da Lei Orçamentária nº 1.727 de 29 de Outubro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º.  Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação 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$ 30.000,00 (trinta mil reais), mediante a seguinte ordem classificatória:
07 SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.302.0009.2.030 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR
3.3.90.39.00.00 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 494 BLOCO DE CUTEIO DAS AÇÕES DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE 30.000,00
Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação 
integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
07 SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.0009.2.141 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE
3.3.90.30.00.00 328 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
FONTE 494 BLOCO DE CUTEIO DAS AÇÕES DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE 30.000,00
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 05 dias do mês de Maio de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA
Estado do Paraná
DECRETO Nº 5.838/2021
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 4º, 
inciso I da Lei Orçamentária nº 1.727 de 29 de Outubro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º.  Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação 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$ 30.000,00 (trinta mil reais), mediante a seguinte ordem classificatória:
07 SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.302.0009.2.030 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR
3.3.90.39.00.00 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 494 BLOCO DE CUTEIO DAS AÇÕES DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE 30.000,00
Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação 
integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
07 SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.0009.2.141 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE
3.3.90.30.00.00 328 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
FONTE 494 BLOCO DE CUTEIO DAS AÇÕES DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE 30.000,00
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 05 dias do mês de Maio de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATé
Estado do Paraná
DECRETO Nº 60/2021 DE 26 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre a composição da COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- COMDEC e dá outas providencias.
DENILSON VAGLIERI PREVITAL- Prefeito Municipal de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições resolve 
compor a COMIÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- COMDEC, cuja competência e atribuições, são as atividades 
elencadas nesse mesmo decreto.
PRESIDÊNCIA
DENILSON VAGLIERI PREVITAL PRESIDENTE-CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
MISAEL ALVES DA SILVA PRESIDENTE ADJUNTO-VICE-PREFEITO
COORDENADORIA
MARCOS LARUSSA GIL COORDENADOR
ALEXANDRE CARDOSO SECRETÁRIO
GRUPO DE ATIVIDADES FUNDAMENTAIS - GRAF
EFETIVOS SUPLENTE ORGÃO REPRESENTATIVO
ANDREIA CARNIEL LUCIANE APARECIDA MOREIRA SECRETARIA DA SAÚDE
EZEQUIAS ARCILO DOS SANTOS JOSUÉ VIERA POLICIA MILITAR
GENIVALDO PESTANA BRUNO DOS SANTOS PASCOAL EMATER
DEISE VAGLIERI PREVITAL VANUZA SOARES DA SILVA CRAS
MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS ANDREIA PESTANA BIATTO CREAS
CONSELHO DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS - CENG
EFETIVOS SUPLENTE ORGÃO REPRESENTATIVO
JOÃO PAULO NEVES SYMONE GONÇALVES CUSTODIO COMÉRCIOS
NUCLEO DE DEFESA CIVIL - NUDEC
EFETIVOS SUPLENTE COM. REPRESENTATIVA
GENIVALDO EVANGELISTA DOS SANTOS HANIEL OLIVEIRA IGREJA EVANGELICA
LEOLINO DA SILVA SANTOS JOSÉ ELOI DA SILVA FILHO IGREJA CATOLICA
PARAGRAFO ÚNICO - Os membros do conselho municipal de defesa civil – COMDEC, não serão remunerados e não 
terão qualquer vinculo empregatício.
DENILSON VAGLIERI PREVITAL                                                                                                                           
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE IVATé
Portaria nº 08, de 05 de maio de 2021
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA A AGENTE POLÍTICO.
JOÃO CARLOS TESSAROLLO, Presidente da Câmara Municipal de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e, de conformidade com as disposições contidas na Resolução n01/1996  de 22 de março de 1996.
R E S O L V E
Art. 1º. Conceder uma diária ao vereador João Edson Felito para custear despesas de sua viagem à Maringá no dia 
07 de maio de 2021, para participar de audiência com o deputado Federal Ricardo Barros, para tratar de assuntos 
de interesse do município. 
Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência, aos 05 dias do mês de maio de 2021
JOÃO CARLOS TESSAROLLO
Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná
LEI COMPLEMENTAR Nº134
De 05 de maio de 2021
Altera a redação dos art. 81, 82, 83 e 85 da Lei Complementar n º28, de 10 de dezembro de 2007 
e dá outras providências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Os arts. 81 82 e 83 da Lei Complementar nº28, de 10 de dezembro de 2007, passam a 
vigorarem com a seguinte redação:
“Art. 81 - O adicional de insalubridade, quando devido ao servidor público estatutário, será pago 
nos seguintes percentuais incidentes sobre o menor vencimento básico pago a servidor público 
do Município de Perobal:
I - Grau máximo, 40% (quarenta por cento);
II - Grau médio, 30% (trinta por cento);
III - Grau mínimo, 20% (vinte por cento);
Parágrafo único - A insalubridade, assim considerada, definida em Lei Federal, será atestada por 
perícia e laudo técnico emitido pelo Médico do Trabalho e Engenheiro do Trabalho.
Art. 82- O trabalho em condições de periculosidade, assegura ao servidor estatutário um adicional 
de 30% (trinta por cento) sobre o menor vencimento básico pago a servidor público do Município 
de Perobal:
Parágrafo primeiro: Como perigosas, compreende-se as atividades ou operações que, por sua 
natureza ou métodos de execução, impliquem contato permanente com inflamáveis, explosivos, 
eletricidade ou em condições de risco acentuado, definidas pela Legislação Federal.
Parágrafo segundo - A periculosidade, assim considerada, definida em Lei Federal, será atestada 
por perícia e laudo técnico emitido pelo Médico do Trabalho e Engenheiro do Trabalho.
Art. 83 - O direito do Servidor ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a 
eliminação do risco a saúde ou integridade física, nos termos desta seção e das normas expedidas 
ou adotadas pela Prefeitura Municipal.
Parágrafo único: Os adicionais de insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo 
ao servidor fazer a opção por um deles.”
Art. 2º Reprovado
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.
PREFEITURA  MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANA, aos 05 de maio de 2021.
    ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 149/2021
Nomeia FLAVIA HELEN LEITE DA MATA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art.1º. NOMEAR FLAVIA HELEN LEITE DA MATA, portadora da Cédula de Identidade nº. 
13.173.187-6 SESP/PR, para ocupar o cargo de Provimento em comissão de Chefe da Divisão 
de Bem Estar Social, Símbolo do CC 04, lotada na Secretaria Municipal de Ação Social, a partir 
de 03 de maio de 2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 03 de maio de 2021.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná
ATO DA MESA Nº 18/2021
Retorna atividades presenciais.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Umuarama, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, e,
Considerando o art. 41, da Resolução 01/90 de 21 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Umuarama e o art. 36 da Resolução 01/2008 de 04 de julho de 2008 que dispõe sobre a 
Estrutura Orgânico-Administrativa da Câmara Municipal de Umuarama,
Considerando o Decreto Municipal nº 121/2021, de 03 de maio de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º. Retornar as atividades administrativas modo presencial na Câmara Municipal de Umuarama a partir do dia 
07 de maio de 2021.
Art. 2º. Estabelece o horário de expediente das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h00, a partir do dia 07 de maio de 
2021, observadas as instruções e exigências impostas no Decreto Municipal nº 121/2021, de 03 de maio de 2021.
Art. 3º. As Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Umuarama, realizadas às segundas-feiras passam a serem 
realizadas às 19h30 a partir do dia 10 de maio de 2021.
Art. 4º. O Departamento de Recursos Humanos deverá cientificar todos os Servidores, Vereadores e Vereadoras da 
Casa acerca deste Ato.
Art. 5º. Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o art. 1º do Ato da Mesa nº 
14/2021 de 31 de março de 2021.
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, Estado do Paraná, em 05 de maio de 2021.
Fernando Galmassi
Presidente
Clebão dos Pneus
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL PéROLA
EXTRATO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. º 001/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2021
CONTRATADO: TIAGO FAGNER SAMBINI DARI 07628666914
OBJETO: Prestação de serviços de gravação, filmagem e transmissão das Sessões Ordinárias e Extraordinárias do 
Legislativo Municipal.
VIGÊNCIA: inicia-se em 01 de maio a 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado até o limite estabelecido nas 
Legislações no Inciso II do art. 57, da Lei 8.666/93; Lei 14.133/2021 e demais alterações posteriores através do Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor – INPC.
VALOR: R$-1.400,00(Um mil quatrocentos reais) mensais, perfazendo um montante de R$- 11.200,00(Onze mil e 
duzentos reais) para o período.
Dotação Orçamentária:
Órgão 13.00.00 Poder Legislativo
Unidade Orçamentária 13.01.00 Câmara Municipal
Atividade 01.031.00152.048 Manutenção do Poder Legislativo
Elemento da Despesa 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica
Fonte 1001 Recursos Ordinários Livres–Ex. corrente
Edifício da Câmara Municipal de Pérola, aos 05 dias do mês de abril de 2021.
JOEL WENCESLAU MARQUES
Presidente da Câmara Municipal de Pérola-PR

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICíPIO DE PéROLA – PR

RESOLUÇÃO 02/2021
Súmula: Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas parcial do pagamento até 31 de dezembro de 2020, do 
Incentivo ao CMDCA, conforme Deliberação nº 084/2019 do CEDCA/PR.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Pérola – Pr, no uso de suas 
atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal n° 2314 de 30 de novembro de 2016.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a prestação de contas parcial do pagamento até 31 de dezembro de 2020,Incentivo ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, conforme Deliberação nº 084/2019 do CEDCA/PR.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Pérola, 05 de maio de 2021.
Eloneida Cláudia Figueira Fonseca
Presidente do CMDCA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 147/2021
Concede Férias a Servidores Públicos Municipais.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER férias aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, como segue:
Nome RG Aquisição Período de Fruição
Aparecido Castanho 1.757.595 2020/2021 03/05/2021 a 01/06/2021
Elias Costa de Oliveira 4.375.362-2 2020/2021 19/04/2021 a 12/05/2021
Filomena A. Guilherme Castanho 6.761.154-3 2020/2021 03/05/2021 a 17/05/2021
Luciano da Silva 4.991.517-9 2017/2018 03/05/2021 a 17/05/2021
Marli Fatima Wietzikoski Halabura 6.366.441-3 2019/2020 03/05/2021 a 01/06/2021
Raquel Souza Marquezoni Pereira 9.693.896-9 2019/2020 03/05/2021 a 01/06/2021
Valdenir Rodrigues Alves 6.929.262-3 2019/2020 26/04/2021 a 25/05/2021
Vanderlei Ferreira 953.341 2019/2020 03/05/2021 a 01/06/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 03 de maio de 2021.
ALMIR DE ALMEIDA
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 080/2021 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR. 

CNPJ: 76.404.136/0001-29 

CONTRATADO: AS3 AUTOMOTIVA LTDA - ME 

CNPJ: 09.151.179/0001-52 

BASE LEGAL: Pregão Eletrônico nº 035/2021            

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição parcelada de Pneus novos, Pneus 

Recapados, Câmaras de Ar e Protetores, conforme o termo de referência, e os elementos 

instrutores do edital.  

VALOR DO CONTRATO: 193.179,96 (cento e noventa e três mil, cento e setenta e nove reais 

e noventa e seis 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. 

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

 

Mariluz, 30 de abril de 2021. 

 
CONTRATANTE: 

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

 
AS3 AUTOMOTIVA LTDA - ME 

CNPJ: 09.151.179/0001-52 
 

 

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL
RESOLUÇÃO 05/2021
Súmula: Dispõe sobre a aprovação e prorrogação da data de vigência do Plano Municipal de Assistência Social, pra 
o quadriênio 2021 a 2024.
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Pérola – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe 
conferem a Lei Municipal n° 1.502/2010.
RESOLVE:
Art 1° - Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social.
Art 2° - Aprovar a vigência do Plano Municipal de Assistência Social para os anos de 2021 a 2024.
Art.3°- Aprovar os objetivos, as metas e prazos expostos no Plano Municipal de Assistência Social.
Art 4° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 26 de abril de 2021.
Márcia dos Santos Girotto
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL
RESOLUÇÃO 06/2021
Súmula: Dispõe sobre Convocação para XII Conferência Municipal de Assistência Social de Pérola – Pr.
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Pérola – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe 
conferem a Lei Municipal n° 1.502/2010.
RESOLVE:
Art 1° -Convocar a XII Conferência Municipal e Assistência Social de Pérola – Pr a ser realizada no dia 21 de julho de 
2021, das 13:00 horas as 17:00 horas, com o tema central: “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, 
com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”
Art 2º - Criar a Comissão organizadora a Conferência de Assistência Social.
Eloneida Cláudia Figueira Fonseca
Márcia dos Santos Girotto
Maycon Junior dos Santos
Izabely Bimbato Neri
Art 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 30 de abril de 2021.
Márcia dos Santos Girotto
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
PÉROLA - PR
RESOLUÇÃO 01/2021
Súmula: Dispõe sobre a nova composição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD 
para a gestão 2021-2023
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD do município de Pérola – Pr, no uso de suas 
atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal n° 2702, de 11 de julho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD, para o 
período de 2021 a 2023.
Art. 2° O CMDCA fica constituído com os seguintes membros:
Representantes Governamentais:
Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social
Titular                                                          Suplente
Maycon Junior dos SantosCerantola        Márcia dos Santos Girotto
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Titular                                                         Suplente
Eliandra dos Santos AguiarRobson Lacerda Ferrari
Secretaria Municipal de Saúde
Titular                                                        Suplente
Rozalia Paula Alves Dorna     José Domingos Peres da Rocha
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Pecuária e Serviços Públicos
Titular                                                        Suplente
José Ferla                Laila Salvadego
Departamento de Industria e Comércio
Titular                                                        Suplente
Lucas Paiva Branco                       Michele Oliveira da Silva
Representantes Não Governamentais
APAE
Titular                                                       Suplente
AndréiaMaria Silva Ikematsu Silvânia Formágio Rissato
Representantes da Pessoa com Deficiência Física
Titular                                                       Suplente
Claudia Borges VastosAugusto Dadalto Moura
Representantes da Pessoa com Deficiência Intelectual
Titular                                                      Suplente
Valdir José Bezerra Aparecida Veronica Mantovani
Representantes da Pessoa com Deficiência Visual
Titular                                                      Suplente
Izabely BimbatoNeriJoel Wenceslau Marques
Representantes da Pessoa com Deficiência Auditiva
Titular                                                      Suplente
Valdete Aparecida Rodrigues Mendes LowerAline Posso Salvador
Art.° 3° Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Pérola, 05 de maio de 2021.
José Ferla
Presidente do CMDPcD

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
PÉROLA - PR
RESOLUÇÃO 02/2021
Súmula: Dispõe sobre a composição da diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Pérola – Pr, no uso de suas atribuições 
legais que lhe conferem a Lei Municipal n°2702 de 11 de julho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a composição da diretoria para o período de 2021 a 2023.
            Presidente: José Ferla
            Vice-Presidente:Lucas Paiva Branco
Secretário Executivo: Eloneida Claudia Figueira Fonseca
Art.° 2° Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Pérola, 05 de maio de 2021.
Presidente do CMDPcD
José Ferla

MUNICIPIO DE PéROLA
Estado do Paraná
DECRETO Nº 120, DE 04 DE MAIO DE 2021.
Declara PONTO FACULTATIVO.
A PREFEITA 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
(Republicado por incorreção)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO 01/2021
Súmula: Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas parcial do pagamento até 31 de dezembro de 2020, do 
Incentivo Criança e Adolescente, conforme Deliberação nº 089/2019 do CEDCA/PR.
O do município de Pérola – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal n° 2314 de 30 de 
novembro de 2016.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a prestação de contas parcial do pagamento até 31 de dezembro de 2020,Incentivo Criança e 
Adolescente, conforme Deliberação nº 089/2019 do CEDCA/PR.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Pérola, 05 de maio de 2021.
Eloneida Cláudia Figueira Fonseca
Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICíPIO DE PéROLA – PR

RESOLUÇÃO 03/2021
Súmula: Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas parcial referente referente ao segundo semestre de 2020 
do Incentivo Financeiro para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SCFV, conforme Deliberação 
nº 062/2016 do CEDCA/PR.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Pérola – Pr, no uso de suas 
atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal n° 2314 de 30 de novembro de 2016.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a prestação de contas parcial referente ao segundo semestre de 2020,Incentivo Financeiro para 
o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SCFV, conforme Deliberação nº 062/2016 do CEDCA/PR
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Pérola, 05 de maio de 2021.
Eloneida Cláudia Figueira Fonseca
Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICíPIO DE PéROLA – PR

RESOLUÇÃO 03/2021
Súmula: Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas parcial do pagamento até 31 de dezembro de 2020, do 
Incentivo Financeiro para o Fortalecimento do Atendimento ÀS Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência e aos 
Autores de Violência, conforme Deliberação nº 051/2016 do CEDCA/PR.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Pérola – Pr, no uso de suas 
atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal n° 2314 de 30 de novembro de 2016.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a prestação de contas parcial do pagamento até 31 de dezembro de 2020,Incentivo Financeiro 
para o Fortalecimento do Atendimento ÀS Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência e aos Autores de Violência, 
conforme Deliberação nº 051/2016 do CEDCA/PR.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Pérola, 05de maio de 2021.
Eloneida Cláudia Figueira Fonseca
Presidente do CMDCA

AV. Dona Pérola Byington, nº 1.800     –     CEP- 87.540-000 – Fone: (0xx44) 3636-8300 – Fax: 3636-8300. 
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - (E-mail): compras@perola.pr.gov.br 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2021 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021 

 
Processo: n.º 33/2021. Pregão Presencial nº 06/2021. Objeto: 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. Assinatura da Ata: 05/05/21. Vigência: 12 
meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: M & M COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.966.816/0003-61, estabelecida na RUA 
SANTO MENEGAZZO, 172, centro, CEP  86802-370, na cidade de APUCARANA, PR, conforme especificações, 
condições e preços registrados constantes abaixo: 

Lote Item Descrição Unid Quant Marca/ 
Modelo 

Valor 
Unit 

Valor Total 

2 8 Ressolagens Pneus 17.5-25 
(Pás carregadeiras Doosan DL 
200-2 e Eougem OJ-630)  

UN 10 MELOBORR 1.995,00 19.950,00 

VALOR TOTAL DA ATA = R$19.950,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais). 
 

PAULO FERNANDO TRAVAIN BENTO 
Diretor do Departamento de Compras e Licitação. 

AV. Dona Pérola Byington, nº 1.800     –     CEP- 87.540-000 – Fone: (0xx44) 3636-8300 – Fax: 3636-8300. 
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - (E-mail): compras@perola.pr.gov.br 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2021 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021 

 
Processo: n.º 33/2021. Pregão Presencial nº 06/2021. Objeto: 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. Assinatura da Ata: 05/05/21. Vigência: 12 
meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E 
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
03.050.725/0001-82, estabelecida na RUA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, 745, centro, CEP  19400-000, na 
cidade de PRESIDENTE VENCESLAU, SP, conforme especificações, condições e preços registrados constantes 
abaixo: 

Lote Item Descrição Unid Quant Marca/ 
Modelo 

Valor 
Unit 

Valor Total 

2 3 Ressolagens Pneu 275/80 
R22.5 Radial Liso (VW ROMA 
ATC-3152/ATC-3154/FORD 
CARGO PIPA BBX-9644/FORD 
CARGO BASCULANTE 2431 
BDB-6I42/MB-1419 PIPA BEJ-
9I59)  

UN 24 BORRACHAS 
MELOBORR 

479,00 11.496,00 

2 4 Ressolagens Pneu 275/80 22.5 
Radial Borrachudo (AXC-
7295/AXC-7320/BBJ-5983)   

UN 16 BORRACHAS 
MELOBORR 

484,00 7.744,00 

2 5 Ressolagens Pneu 295/80 22.5 
Radial Liso (Circular AMU-
3587)  

UN 8 BORRACHAS 
MELOBORR 

500,00 4.000,00 

2 9 Ressolagens de Pneu 20.5-25 
(Pá Carregadeira CASE 621E)  

UN 5 BORRACHAS 
MELOBORR 

3.669,00 18.345,00 

2 15 Ressolagens Pneu 12.4-24 
(Trator LS 80)  

UN 4 BORRACHAS 
MELOBORR 

1.100,00 4.400,00 

TOTAL DO LOTE - 02 R$ 45.985,00 
VALOR TOTAL DA ATA = R$45.985,00 (quarenta e cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais). 
 

PAULO FERNANDO TRAVAIN BENTO 
Diretor do Departamento de Compras e Licitação. 
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Processo: n.º 33/2021. Pregão Presencial nº 06/2021. Objeto: 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. Assinatura da Ata: 05/05/21. Vigência: 12 
meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.619.644/0001-42, estabelecida 
na AV DOUTOR PEDRO BENTIVOGLIO FILHO, 30, centro, CEP  16902-170, na cidade de ANDRADINA, SP, 
conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo: 

Lote Item Descrição Unid Quant Marca/ 
Modelo 

Valor 
Unit 

Valor Total 

2 6 Ressolagens Pneu 10.00-20 
Radial Borrachudo (Basculante 
AYA-9233)  

UN 10 MUT 
BANDAS 

470,00 4.700,00 

2 12 Ressolagens Pneu 19.5L-24 
(Retro Escavadeira 416E 
Caterpillar)  

UN 2 MUT 
BANDAS 

2.000,00 4.000,00 

2 16 Ressolagens Pneu 18.4-30 
(Trator LS 80)  

UN 2 MUT 
BANDAS 

1.980,00 3.960,00 

TOTAL DO LOTE - 02 R$12.660,00   
VALOR TOTAL DA ATA = R$12.660,00 (doze mil seiscentos e sessenta reais). 
 

PAULO FERNANDO TRAVAIN BENTO 
Diretor do Departamento de Compras e Licitação. 

AV. Dona Pérola Byington, nº 1.800     –     CEP- 87.540-000 – Fone: (0xx44) 3636-8300 – Fax: 3636-8300. 
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - (E-mail): compras@perola.pr.gov.br 
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Processo: n.º 33/2021. Pregão Presencial nº 06/2021. Objeto: 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. Assinatura da Ata: 05/05/21. Vigência: 12 meses a contar da 
assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: PR PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 10.948.417/0001-34, estabelecida na RUA JAMIL HELÚ, 5763, centro, CEP  87507-015, na 
cidade de UMUARAMA, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo: 

Lote Item Descrição Unid Quant Marca/ 
Modelo 

Valor Unit Valor Total 

1 1 Pneu 165/70 R13 Radial (Fiat Uno 
Mille AXU-6792)  

UN 4 XBRI / 
ECOLOGY 

300,00 1.200,00 

1 2 Pneu 175/70 R13 Radial (VW Gol 
1.6 AQR-8620, fiat Fiorino 1.5 
Working AIB-1254)  

UN 8 XBRI / 
ECOLOGY 

310,00 2.480,00 

1 3 Pneu 185/65 R14 Radial (VW Gol 
1.0 Flex BAB-9405/BAB-
9406/BAB-9407/BBQ-4896/BBW-
7723/BAU-7565/BCL-4858/BCU-
2A91/BCU-2A92/BCU-2A93/BCU-
2A95/Ford KA 1.0 BCL-4857,)  

UN 48 HIFLY / HF 201 380,00 18.240,00 

1 4 Pneu 185/65 R15 Radial 
(Ambulância GM Montana 1.4 
BCU-5E41/BCW-1D78)  

UN 16 HIFLY / HF 201 390,00 6.240,00 

1 5 Pneu 185/70 R14 Radial (GM 
Montana GM 1.4 ASE-1868, VW 
Gol 1.6 BBX-4292)  

UN 8 HIFLY / HF 201 390,00 3.120,00 

1 6 Pneu 185 14C Radial (Kombi AQX-
2147 / ARD-7952 / AUH-7842)  

UN 16 HIFLY / SUPER 
2000 

465,00 7.440,00 

1 7 Pneu 195/55 R16 Radial (VW 
Voyage 1.0 BDG-3G93/VW 
Voyage 1.6 BCU-2A96/Ford KA 1.5 
BDP-5B21)  

UN 12 HIFLY / HF 201 390,00 4.680,00 

1 8 Pneu 205/60 R15 Radial (VW 
Saveiro 1.6 BCV-2D21)  

UN 4 HIFLY / HF 201 470,00 1.880,00 

1 9 Pneu 205/70 R15 ATR Radial (Fiat 
Strada 1.8 Adventure Loker EKY-
9649)   

UN 4 XBRI / FORZA 
AT 2 

620,00 2.480,00 

1 10 Pneu 195/75 R16 Radial (MB 
Sprinter 515 2.2 BCO-8734)  

UN 12 HIFLY / SUPER 
2000 

630,00 7.560,00 

1 11 Pneu 205/75 R16 Radial (Ducato 
Mult Jet 2.3 BAB-9404/Ducato 
Mult Jet 2.3 BAJ-5087)  

UN 16 HIFLY / SUPER 
2000 

650,00 10.400,00 

1 13 Pneu 215/75 R17.5 Liso 12 Lonas 
(Micro-ônibus ARO-8596/ARO-
6680/ARL-8245/AXO-6610, VW 
8150 MCW-7574)  

UN 18 GOODRIGE / 
CR 960 A 

970,00 17.460,00 

1 14 Pneu 225/65 R16C Radial (Renault 
Master AYJ-1582/BAK-8638)  

UN 16 HIFLY / SUPER 
2000 

680,00 10.880,00 

1 15 Pneu 225/75 R16 Radial (MB 
Sprinter 415 2.2 BCJ-7576/BCR-
9G44/BCP-0961/BDK-6A25 - 

UN 32 HIFLY / SUPER 
2000 

710,00 22.720,00 
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APAE/Iveco Daily BDJ-3G93 - 
APAE)  

1 16 Pneu 275/80 R 22.5 Radial 
Borrachudo 16 Lona (AXC-7320 / 
AXC-7295 / BBJ-5983)  

UN 12 XBRI / 
ROBUSTO 

2.065,00 24.780,00 

1 18 Pneu 295/80 R22.5 Radial 16 
Lonas (VW Induscar AMU-3587)  

UN 6 XBRI / 
ECOWAY 

2.060,00 12.360,00 

1 19 Pneu 10.00-20 Radial Liso 16 
Lonas (MB AYA-9233)  

UN 2 DUNLOP / SP 
350 

1.995,00 3.990,00 

1 20 Pneu 10.00-20 Radial Borrachudo 
16 Lonas (MB AYA-9233)  

UN 8 DUNLOP / SP 
431 

2.150,00 17.200,00 

1 22 Pneu 17.5-25 L-3 16 Lonas 
(Doosan DL-200-2/EOUGEM OJ-
630)  

UN 8 GRIPMASTER / 
G2 L2 

5.190,00 41.520,00 

1 24 Pneu 14.9-26 12 Lonas (Trator 
John Deere)  

UN 2 GRIPMASTER / 
R1 W 

3.780,00 7.560,00 

1 25 Pneu 23.1-30 12 Lonas (Trator 
Jhon Deere)  

UN 2 MAGGION / 
FRONTIERA 2 

7.600,00 15.200,00 

1 26 Pneu 7.50-16 Canelado Agrícola 
(Carreta Agrícola 1 e 2)  

UN 8 MAGGION / 
FRONTIERA 

740,00 5.920,00 

1 27 Pneus 7.50-16 Liso Comum 
(Toyota AHL-9804)  

UN 4 PIRELLI / 
ANTEO AT 52 

780,00 3.120,00 

1 41 Câmara de ar 19.5L-24 (Retro 
Escavadeira 416E CAT)  

UN 2 QGOM 398,00 796,00 

1 42 Câmara de ar 17.5-25 (Pá 
Carregadeira Doosan DL-200-2)  

UN 2 QBOM 478,00 956,00 

1 44 Câmara de ar 12.4-24 (Trator LS-
80)  

UN 2 QBOM 295,00 590,00 

1 46 Câmara de ar 23.1-30 (Trator Jhon 
Deere 6415)  

UN 2 QBOM 630,00 1.260,00 

1 47 Câmara de ar 20.5-25 (Pá 
Carregadeira CASE 621E)  

UN 4 QBOM 525,00 2.100,00 

1 48 Protetor de Câmara 10.00x20 
(MB-2729 Atron AYA-9233)   

UN 10 SBN 48,00 480,00 

1 49 Protetor de Câmara 17.5-25 (Pá 
Carregadeira Doosan DL-200-
2/Eougem OJ-630)  

UN 4 SBN 200,00 800,00 

1 50 Protetor de Câmara 20.5-25 Pá 
Carregadeira CASE 621E)  

UN 4 SBN 280,00 1.120,00 

TOTAL DO LOTE - 01 R$ 256.532,00 
VALOR TOTAL DA ATA = R$256.532,00 (duzentos e cinquenta e seis mil quinhentos e trinta e dois reais). 
 

PAULO FERNANDO TRAVAIN BENTO 
Diretor do Departamento de Compras e Licitação. 

AV. Dona Pérola Byington, nº 1.800     –     CEP- 87.540-000 – Fone: (0xx44) 3636-8300 – Fax: 3636-8300. 
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - (E-mail): compras@perola.pr.gov.br 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/2021 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021 

 
Processo: n.º 33/2021. Pregão Presencial nº 06/2021. Objeto: 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. Assinatura da Ata: 05/05/21. Vigência: 12 
meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: M A DAL POZZO ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.871.403/0001-58, estabelecida na RUA MANOEL RAMIRES, 
1680, centro, CEP  87507-011, na cidade de UMUARAMA, PR, conforme especificações, condições e preços 
registrados constantes abaixo: 

Lote Item Descrição Unid Quant Marca/ 
Modelo 

Valor 
Unit 

Valor Total 

1 12 Pneu 215/75 R17.5 
Borrachudo 12 Lonas (Micro-
ônibus ARO-8F96/ARO-
6680/VW 8150 MCW-7574)  

UN 12 LING LONG / 
D905 

1.080,00 12.960,00 

1 17 Pneu 275/80 R22.5 Radial Liso 
16 Lonas (VW 15.190 AXC-7320 
/ AXC-7295/VW ROMA ATC-
3152/ATC-3154/MB 1519 BBJ-
5983/FORD CARGO PIPA BBX-
9644/FORD CARGO 
BASCULANTE 2431 BDB-
6I42/MB-1419 PIPA BEJ-9I59)  

UN 40 LING LONG / 
LLF01 

1.985,00 79.400,00 

1 21 Pneu 14.00-24 12 lonas 
(Motoniveladora 120K)  

UN 6 MALHOTRA / 
MG2 -L2 
MG2451 

4.298,00 25.788,00 

1 28 Pneu 12.5-80 18 12 Lonas 
(Retroescavadeira 416E 
Caterpillar)  

UN 2 MALHOTRA / 
ATU 410 

2.040,00 4.080,00 

1 31 Pneu 12.4-24 12 Lonas (Trator 
LS 80)  

UN 2 MALHOTRA / 
MRT 29 

3.034,00 6.068,00 

1 35 Pneu dianteiro 80/100-18 
Motocicleta Honda CG 150cc 
Start   

UN 4 FENNIX / MC 
485 

250,00 1.000,00 

1 36 Pneu traseiro 90/90-18 
Motocicleta Honda CG 150cc 
Start  

UN 4 FENNIX / MC 
57P REINF 

250,00 1.000,00 

1 38 Pneu traseiro 110/80-18 
(Motocicleta Yamaha XTZ 
125cc AVP-8420)  

UN 1 FENNIX / MC 
57P REINF 

325,00 325,00 

1 39 Câmara de ar 14.00-24 
(Motoniveladora 120K)  

UN 6 Q BOM / TR 
220 

338,00 2.028,00 

1 40 Câmara de ar 12.5-80-18 
(Retro Escavadeira 416E CAT)  

UN 2 Q BOM / 
TR212A 

238,00 476,00 

1 43 Câmara de ar 18.4-30 (Trator 
LS-80)  

UN 2 Q BOM / 
TRA218A 

490,00 980,00 

1 45 Câmara de ar 14.9-26 (Trator 
Jhon Deere 6415)  

UN 2 Q BOM / 
TR218A 

365,00 730,00 
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2 1 Ressolagens Pneu 215/75x17.5 
Radial Borrachudo (VW 8.120 
ARO-8F96/ARO-6680/VW-
9.150 MCW-7574)  

UN 16 RUZZI / VIPAL 
/ RTZ501 

428,00 6.848,00 

2 2 Ressolagens Pneu 215/75 
R17.5 Liso 12 (Micro-ônibus 
ARL-8245/AXO-6610)  

UN 10 RUZZI/ ZE1 410,00 4.100,00 

2 7 Ressolagens Pneus 7.50-16 
Liso Comum (Toyota AHL-
9804) 

UN 6 RUZZI / VIPAL 
/ RZL10L 

362,00 2.172,00 

2 10 Ressolagens Pneu 10-16.5 10 
Lonas (Bob Cat S130)  

UN 4 VIPAL / 
80.110.24 

759,00 3.036,00 

2 11 Ressolagens Pneu 12.5-80 18 
(Retro Escavadeira 416E 
Caterpillar)  

UN 4 VIPAL / 
170.280.34 

734,00 2.936,00 

2 13 Ressolagens Pneu 14.9-26 
(Trator John Deere 6415)  

UN 2 VIPAL / 
130.170.26 

1.284,00 2.568,00 

2 14 Ressolagens Pneu 23.1-30 
(Trator Jhon Deere 6415)  

UN 2 VIPAL / 
170.220.30 

3.390,00 6.780,00 

TOTAL DOS LOTES R$ 163.275,00 
VALOR TOTAL DA ATA = R$163.275,00 (cento e sessenta e três mil duzentos e setenta e cinco reais). 
 

PAULO FERNANDO TRAVAIN BENTO 
Diretor do Departamento de Compras e Licitação. 

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

 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 183/2021 

 

 
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR 

ROGERIO KONDO 

 

          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 Férias ao servidor ROGERIO KONDO, portador da Cédula de Identidade 

R.G. sob n.° 5.735.966-8 SSP PR, admitido em 01 de dezembro de 2016, ocupante do emprego público de 

MÉDICO INTERVENCIONISTA - 24 horas semanais, pelo regime CLT, lotado na base Descentralizada 

situada no município de Campo Mourão, estado do Paraná,  referente ao período aquisitivo de 01/12/2019 à 

30/11/2020, tendo por período de gozo de 04/05/2021 à 23/05/2021 em consonância às disposições do Art. 

134 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

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

 

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

 

                                                      

Umuarama-PR, 05 de maio de 2021. 

 

 

 

CELSO LUIZ POZZOBOM 

PRESIDENTE DO CIUENP 
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ESTADO DO PARANÁ  
Aviso de ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL – TIPO MENOR PREÇO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021 – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO 
PARANÁ – CIUENP, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de 
acordo com legislação em vigor, encontra-se adiada a LICITAÇÃO, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, para o seguinte:  
OBJETO: implantação de registro de preços para aquisição de materiais gêneros 
alimentícios, de copa e cozinha, higiene e limpeza e produtos de higienização, bem como 
pilhas, para o CIUENP - SAMU 192 – Noroeste do Paraná. 
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE;  
VALOR TOTAL DA PRESENTE LICITAÇÃO – R$ 60.625,25 (Sessenta mil seiscentos e 
vinte e cinco reais e vinte cinco centavos) 
NOVA DATA DA ABERTURA – 20 DE MAIO DE 2021 – HORÁRIO: 14H00MIN;  
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – Lei nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/2006 e Lei nº 
10.520/2002;  
O Edital poderá ser retirado, acessando o site www.samunoroestepr.com.br ou 
pessoalmente depósito bancário no valor de R$ 10,00 (dez reais), na conta corrente nº 
47626-9, agência nº 0645-9, Banco do Brasil, de 2.ª a 6.ª feira, das 08h30min às 11h30min 
e das 13h30min às 17h00min, na sede do CIUENP, na Rua Dr Paulo Pedrosa de Alencar, 
n.° 4348 - Centro em Umuarama, Estado do Paraná ou pelo email: 
compras@samunoroestepr.com.br. 
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE 
LICITAÇÃO E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ - CIUENP, NA RUA PAULO PEDROSA DE 
ALENCAR, 4.348, CENTRO, UMUARAMA/PR.  
Umuarama/PR, 05 de Maio de 2021.  
CELSO LUIZ POZZOBOM 
Presidente do CIUENP 

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná 
 

 
                 
 
 

ESTADO DO PARANÁ  
Aviso de Adiamento PREGÃO PRESENCIAL – TIPO MENOR PREÇO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO 
PARANÁ – CIUENP, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de 
acordo com o acatamento dos pedidos de impugnação, encontra-se adiada LICITAÇÃO, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, para 
o seguinte:  
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação, 
intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado, para o 
fornecimento de combustíveis (gasolina, diesel comum e s10) em estabelecimentos 
credenciados no Estado do Paraná, em abrangência de todo território que compõe o 
Consorcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná 

TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE;  
Valor total estimado R$ 1.854.376,00 (Um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil 
trezentos e setenta e seis reais; 
NOVA DATA DA ABERTURA – 20 DE MAIO DE 2021 – HORÁRIO: 09H00MIN;  
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – Lei nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/2006 e Lei nº 
10.520/2002;  
O Edital poderá ser retirado, acessando o site www.samunoroestepr.com.br ou 
pessoalmente depósito bancário no valor de R$ 10,00 (dez reais), na conta corrente nº 
47626-9, agência nº 0645-9, Banco do Brasil, de 2.ª a 6.ª feira, das 08h30min às 11h30min 
e das 13h30min às 17h00min, na sede do CIUENP, na Rua Dr Paulo Pedrosa de Alencar, 
n.° 4348 - Centro em Umuarama, Estado do Paraná ou pelo email: 
compras@samunoroestepr.com.br. 
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE 
LICITAÇÃO E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ - CIUENP, NA RUA PAULO PEDROSA DE 
ALENCAR, 4.348, CENTRO, UMUARAMA/PR.  
Umuarama/PR, 05 de maio de 2021.  
CELSO LUIZ POZZOBOM 
Presidente do CIUENP 
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MUNICIPIO DE PéROLA
Estado do Paraná
DECRETO Nº 123, DE 04 DE MAIO DE 2021.
Súmula: Dispõe sobre o Plano de Adequação do Município de Pérola, 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.
A Prefeita Municipal de Pérola, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO a 
determinação contida no art. 18º, do Decreto Federal nº 10.540/2020
DECRETA:
Art. 1º - Fica estabelecido para o Município de Pérola, 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 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 - Os procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a implementação do Plano de Ação no 
prazo serão de responsabilidade conjunta dos seguintes Órgãos:
I – Secretaria Geral
II - Secretaria Municipal de Fazenda e Administração
III – Chefia de Gabinete
§ 1º Os responsáveis indicarão um 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, e o Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Pérola - FASPEL 
indicarão um servidor responsável para compor a comissão de implantação e acompanhamento do desenvolvimento 
do Plano de ação para atender ao padrão mínimo de qualidade do SIAFIC.
Art. 4º - O Plano de Ação para implantação do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC priorizará as seguintes ações:
I – Cientificarão aos Gestores Poder Executivo, Poder Legislativo e FASPEL.
II – Levantamento das demandas e especificidades dos Órgãos da Administração Municipal.
III – Levantamento das Especificações junto aos diversos Órgãos da Administração Municipal.
IV – Procedimentos para Contratação do Sistema único para atender a todos os Órgãos da Administração Municipal.
V – Execução da contabilidade e execução orçamentária e financeira de todos os Órgãos da Administração Municipal 
no sistema único – SIAFIC a partir de 01 de janeiro de 2023.
Parágrafo Único: Será apresentado em anexo ao Plano de ação um cronograma de desenvolvimento evidenciando os 
prazos previstos para execução das ações.
Art.5º - Os responsáveis designados no artigo 3º ficarão responsáveis pela disponibilização do Plano de ação ao 
Órgão de Controle Interno e ao Tribunal de Contas do Estado, além da obrigação de divulgar em meio eletrônico de 
amplo acesso público.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola/PR, aos 05 dias do mês de maio de 2021.
VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal  
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ANEXO ÚNICO 
DECRETO N° 123, DE 05 DE MAIO DE 2021. 

Plano de Ação para o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira 
e Controle – SIAFIC, está em conformidade com o Decreto Federal nº 10.540/2020 

Ação Início Fim Resultado Responsável 
Ação 01: Designar uma comissão especial 
para estudo e avaliação dos requisitos 
necessários ao atendimento do padrão 
mínimo de qualidade do SIAFIC. 

10/05/2021 31/05/2021 Nomeação através de portaria 
publicada da comissão especial. 

Poder Executivo 

Ação 02: Levantamento de requisitos de 
estrutura organizacional, estrutura de 
informática e segurança da situação atual dos 
entes. 

01/06/2021 30/06/2021 Avaliar a estrutura dos entes e a 
situação que se encontra através 
de diagnósticos, organizacionais, 
infra-instrutora de informática, 
redes e software, e os 
respectivos contratos. 

Comissão Especial 

Ação 03: Caso necessário realizar reuniões, 
questionamentos junto as empresas 
fornecedoras de software para 
entendimento quanto as ações evolutivas 
que estão em curso para atendimento aos 
padrões mínimos de qualidade do SIAFIC. 

01/06/2021 31/07/2021 Tomar conhecimento das 
medidas em andamento, 
adotada ou planejada pela 
empresa que atualmente fornece 
o software e de outras que 
também fornece, para 
esclarecimento do software. 

Comissão Especial 

Ação 04: Caso necessário contratação de 
novo software realizar as devidas adequações 
no termo de referências  e auxiliar na 
elaboração do edital de licitação, visando 
garantir que as contratações estejam 
aderentes aos padrões mínimos de qualidade 
do SIAFIC.  

01/06/2021 31/12/2021 Garantir que a licitação para 
aquisição ou locação de software 
esteja dentro dos critérios 
exigidos pelas legislações, com a 
elaboração do termo de 
referência, elaboração do edital e 
a realização da licitação. 

Comissão Especial e 
Departamento de 
Licitações 

Ação 05: Acompanhamento da migração de 
dados, implantação e utilização dos 
softwares. 

01/06/2021 31/12/2021 Garantir que a migração dos 
dados e implementação dos 
softwares atendam 
integralmente as exigências 
feitas pelo Decreto 10.540/2020, 
bem como se certificar que a 
unificação dos softwares de 
forma eficiente e que garanta a 
independência dos demais 
poderes e órgão, através do 
acompanhamento, conferência, 
questionamentos e testes junto a 
empresa. 

Comissão Especial e 
Servidor que irá 
operar o Sistema 

 
Requisitos mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração 
Financeira e Controle – SIAFIC, em conformidade com o Decreto Federal nº 10.540/2020 

Nº Fundamentação Legal Requisitos Previsão de 
Adequação ao 
Decreto nº 
10.540/2020 

*Atualmente o Sistema dos Poderes são diferentes. Início Fim 

1 
Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º § 1º O SIAFIC do ente federativo é utilizado por todos os Poderes e 

órgãos referidos no art. 20 da LC nº 101/2000, incluídas as 
defensorias públicas? 

01/01/2022 31/12/2022 

2 Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º § 3º O Poder Executivo é o responsável pela contratação ou 
desenvolvimento, manutenção e atualização do SIAFIC? 

10/05/2021 31/12/2021 

3 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º § 3º O Poder Executivo é o responsável pela definição das regras 
contábeis e das políticas de acesso e segurança da informação, 
aplicáveis aos Poderes e aos órgãos de cada ente federativo, 
resguardada a autonomia? 

01/01/2022 31/12/2022 

4 Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, 
inciso I 

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? 

01/01/2022 31/12/2022 
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5 Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, 
inciso I 

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? 

01/01/2022 31/12/2022 

6 Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, 
inciso II 

O SIAFIC controla e evidência 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? 

01/01/2022 31/12/2022 

7 Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, 
inciso III 

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? 

01/01/2022 31/12/2022 

8 Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, 
inciso IV 

O SIAFIC controla e evidencia a situação patrimonial do ente 
público e a sua variação efetiva ou potencial, observada a 
legislação e normas aplicáveis? 

01/01/2022 31/12/2022 

9 Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, 
inciso V 

O SIAFIC controla e evidencia as informações necessárias à 
apuração dos custos dos programas e das unidades da 
administração pública? 

01/01/2022 31/12/2022 

10 Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, 
inciso VI 

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? 

01/01/2022 31/12/2022 

11 Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, 
inciso VII 

O SIAFIC controla e evidencia as operações de natureza 
financeira não compreendidas na execução orçamentária, das 
quais resultem débitos e créditos? 

01/01/2022 31/12/2022 

12 Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, 
inciso VIII 

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? 

01/01/2022 31/12/2022 

13 Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, 
inciso IX 

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 
subseqüente à data do registro contábil)? 

01/01/2022 31/12/2022 

14 Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, 
inciso X 

O SIAFIC controla e evidencia as operações 
intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na 
apuração de limites e na consolidação das contas públicas? 

01/01/2022 31/12/2022 

15 Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, 
inciso XI 

O SIAFIC controla e evidencia a origem e a destinação dos 
recursos legalmente vinculados à finalidade específica? 

01/01/2022 31/12/2022 

16 Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §6º O SIAFIC é único no ente federativo e permite a integração com 
outros sistemas estruturantes existentes? 

01/01/2022 31/12/2022 

17 Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º O SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e 
fatos que afetam ou podem afetar o patrimônio da entidade? 

01/01/2022 31/12/2022 

18 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, § 1º, 
inciso I 

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 débito há 
outro lançamento a crédito de igual valor? 

01/01/2022 31/12/2022 

19 Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, § 1º, 
inciso II 

No SIAFIC, o registro contábil é efetuado em idioma e moeda 
corrente nacionais? 

01/01/2022 31/12/2022 

20 
Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, § 2º O SIAFIC permite a conversão de transações realizadas em 

moeda estrangeira para moeda nacional à taxa de câmbio 
vigente na data do balanço? 

01/01/2022 31/12/2022 

21 Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, § 4º 

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. O SIAFIC somente permite lançamentos 
contábeis em contas analíticas? 

01/01/2022 31/12/2022 

22 Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, § 6º 

O 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 à documentação de suporte, de forma 
descritiva ou por meio do uso de código de histórico 
padronizado; V - o valor da transação; e VI o número de 

01/01/2022 31/12/2022 
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controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo 
lançamento contábil. O SIAFIC só permite a inclusão de 
registros contábeis se identificados todos esses elementos? 

23 
Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, § 7º No SIAFIC, o registro dos bens, dos direitos e das obrigações 

possibilita a indicação dos elementos necessários à sua 
caracterização e identificação? 

01/01/2022 31/12/2022 

24 
Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º §8º O SIAFIC contempla procedimentos que garantam a segurança, 

a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos 
registros contábeis mantidos em sua base de dados? 

01/01/2022 31/12/2022 

25 Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º §9º O SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de 
custos? 

01/01/2022 31/12/2022 

26 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, §10, 
III 

O 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? 

01/01/2022 31/12/2022 

27 

Decreto nº 10.540/2020, Art. º, §10, IV O SIAFIC veda a utilização de ferramentas de sistema que 
refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao 
fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as respectivas 
numerações seqüenciais e outros registros de sistema? 

01/01/2022 31/12/2022 

28 Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º § 1º 

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. O SIAFIC 
assegura a inalterabilidade das informações originais, 
impedindo alteração ou exclusão de lançamentos contábeis 
realizados? 

01/01/2022 31/12/2022 

29 
Decreto nº 10.540/2020, Art. 5º O SIAFIC contem rotinas para a realização de correções ou de 

anulações por meio de novos registros, de forma a preservar o 
registro histórico dos atos? 

01/01/2022 31/12/2022 

30 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 6º, I c/c 
§ 1º 

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. O SIAFIC 
impede a realização de lançamentos após o dia 25 do mês 
subseqüente? 

01/01/2022 31/12/2022 

31 Decreto nº 10.540/2020, Art. 6º, II 

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. O 
SIAFIC impede a realização de lançamentos após o dia 30 de 
janeiro? 

01/01/2022 31/12/2022 

32 Decreto nº 10.540/2020, Art. 6º, III 

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. O 
SIAFIC impede a realização de lançamentos após o último dia 
do mês de fevereiro? 

01/01/2022 31/12/2022 

33 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 7º, § 1º 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 subseqüente à data do registro contábil)? 

01/01/2022 31/12/2022 

34 
Decreto nº 10.540/2020, Art. 7º, §3º, 
inciso III 

A disponibilização em meio eletrônico de acesso público 
observa os requisitos estabelecidos na Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018)? 

01/01/2022 31/12/2022 

35 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, 
inciso I, a) 

O 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, à liquidação e ao pagamento? 

01/01/2022 31/12/2022 

36 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, 
inciso I, b) 

O 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 instruir a execução orçamentária da 
despesa, quando for o caso? 

01/01/2022 31/12/2022 

37 Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, 
inciso I, c) 

O 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 

01/01/2022 31/12/2022 
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subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e 
da fonte dos recursos que financiou o gasto? 

38 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, 
inciso I, d) 

O 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? 

01/01/2022 31/12/2022 

39 Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, 
inciso I, e) 

O 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 beneficiária do 
pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF 
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive 
quanto aos desembolsos de operações independentes da 
execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de 
pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários? 

01/01/2022 31/12/2022 

40 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, 
inciso I, f) 

O 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? 

01/01/2022 31/12/2022 

41 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, 
inciso I, g) 

O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros 
sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas 
aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, 
quanto à despesa, dos dados referentes ao procedimento 
licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, 
quando for o caso, com o número do respectivo processo? 

01/01/2022 31/12/2022 

42 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, 
inciso I, h) 

O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros 
sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas 
aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, 
quanto à despesa, dos dados referentes a descrição do bem ou 
do serviço adquirido, quando for o caso? 

01/01/2022 31/12/2022 

43 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, 
inciso II, a) 

O 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? 

01/01/2022 31/12/2022 

44 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, 
inciso II, b) 

O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros 
sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas 
aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, 
quanto à receita, dos dados e valores relativos ao lançamento, 
resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for 
o caso? 

01/01/2022 31/12/2022 

45 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, 
inciso II, c) 

O 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 arrecadação, inclusive referentes a 
recursos extraordinários? 

01/01/2022 31/12/2022 

46 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, 
inciso II, d) 

O 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? 

01/01/2022 31/12/2022 

47 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, 
inciso II, e) 

O 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 à classificação orçamentária, com a 
especificação da natureza da receita e da fonte de recursos? 

01/01/2022 31/12/2022 

48 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 9º, 
inciso I 

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? 

01/01/2022 31/12/2022 

49 Decreto nº 10.540/2020,Art. 9º, inciso 
II 

O SIAFIC tem mecanismos que garantam a integridade, a 
confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da 
informação registrada e exportada? 

01/01/2022 31/12/2022 

50 Decreto nº 10.540/2020, Art. 9º, 
inciso III 

Os documentos gerados pelo SIAFIC contem a identificação do 
sistema e do seu desenvolvedor? 

01/01/2022 31/12/2022 

 
 

Av. Dona Pérola Byington, nº 1800 – Centro – CEP: 87540-000 – CNPJ: 81.478.133/0001-70 
Fone: 44-3636-8300 – e-mail:adm@perola.pr.gov.br – Pérola – Paraná. 

51 
Decreto nº 10.540/2020, Art. 11, 
caput 

O SIAFIC tem mecanismos de controle de acesso de usuários 
baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução 
orçamentária e financeira, de controle e de consulta? 

01/01/2022 31/12/2022 

52 Decreto nº 10.540/2020, Art. 11, § 1º O SIAFIC impede a criação de usuários sem a indicação de CPF 
ou Certificado Digital (usuário genérico)? 

01/01/2022 31/12/2022 

53 Decreto nº 10.540/2020, Art. 11, § 4º O SIAFIC mantem controle da concessão e da revogação das 
senhas de acesso ao sistema? 

01/01/2022 31/12/2022 

54 

Decreto nº 10.540/2020, Art. 11, § 5º O SIAFIC arquiva os documentos referentes ao cadastramento 
e à 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? 

01/01/2022 31/12/2022 

55 Decreto nº 10.540/2020, Art. 12 

O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de 
dados efetuadas pelos usuários será mantido no Siafic e 
conterá, no mínimo: 
I ‐ o código CPF do usuário; 
II ‐ a operação realizada; e 
III ‐ a data e a hora da operação. 
O SIAFIC mantém o registro das operações efetuadas no 
sistema? 

01/01/2022 31/12/2022 

56 Decreto nº 10.540/2020, Art. 14 O SIAFIC tem mecanismos de proteção contra acesso direto 
não autorizado a sua base de dados? 

01/01/2022 31/12/2022 

57 
Decreto nº 10.540/2020, Art. 14, § 2º O SIAFIC veda a manipulação da base de dados e registra cada 

operação realizada em histórico gerado pelo banco de dados 
(logs)? 

01/01/2022 31/12/2022 

58 
Decreto nº 10.540/2020, Art. 15 O SIAFIC mantém cópia de segurança da base de dados que 

permita a sua recuperação em caso de incidente ou de falha, 
com periodicidade diária? 

01/01/2022 31/12/2022 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO jORGE DO PATROCíNIO
Estado do Paraná
EXTRATO DO  TERMO ADITIVO N°. 04 AO CONTRATO DE COMPRA N° 084/2020
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita 
no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 
164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-
91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de 
São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: A BENITEZ 
E CANO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.458.177/0001-50, com sede à RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI, nº 209, 
CENTRO - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCINIO, Estado do PR, Brasil, neste ato representado 
pelo Sr. ADILIO BENITEZ, brasileiro, casado, portador do RG. nº 4.191.950-7 SSP/PR, e do CPF/MF nº 524.194.289-
00, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, n° 320, Centro, CEP – 87.555-000, na cidade 
de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, resolvem firmar o presente Contrato, firmado com amparo da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 22/2020, Processo 
n° 64, data da homologação da licitação 16/06/20, que tem como objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (um) BARRACÃO PRÉ-
MOLDADO COM COBERTURA EM ALUZINCO, MEDINDO 497,00 M², Valor total do barracão, R$ 89.280,00 (oitenta 
e nove mil duzentos e oitenta reais), e AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA 
PARA FECHAMENTO DO BARRACÃO, valor dos materiais R$ 76.841,95 (setenta e seis mil oitocentos e quarenta e 
um reais e noventa e cinco centavos),  mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Clausula Primeira- Do Reajuste de Preço
Em razão da necessidade do objeto fica estabelecido o acréscimo do quantitativo de alguns itens do presente contrato 
dentro do limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) em conformidade com o Art. 65, Parágrafo §1° da Lei 8.666/93.
ITEM QUANT. DESCRIÇÃO QUANT/ADITIV. VL/UNIT ATUALIZADO V. TOTAL DO 
ADITIVO
05 570 Cimento sac. 50kg. 30 31,77 953,10
06  450 Cal hidratado sac. 20kg. 30 12,63 378,90
07 90 Areia lavada média 10 47,99 479,90
09 30.000 Lajota 6 furos 9x14x19 4.000 0,81 3.240,00
10 25 Malha tela POP 10X10 X2,00X3,00 – 4,2mm 6 240,00 1.440,00
11 30 Laje pré moldada com lajota ceramica 5mm 7 76,52 535,64
12 350 Tabua  pinus 30x2,3x3 mt    30 21,50 645,00
38 505 Tubo esgoto 100MM 10 13,57 135,70

VALOR DO CONTRATO VALOR DO TERMO ADITIVO VALOR ATUAL DO CONTRATO
R$ 134.137,26 R$ 7.808,94 R$ 141.946,20
   Clausula Segunda - Das Ratificações
 Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas 
neste Termo Aditivo.
Clausula Terceira– Do Foro Competente
 Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as 
eventuais desavenças no cumprimento do presente contrato.
 E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.
São Jorge do Patrocínio-PR, 04 de maio de 2021

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO jORGE DO PATROCíNIO
Estado do Paraná
EXTRATO DO  TERMO ADITIVO N°. 03 AO CONTRATO DE COMPRA N° 084/2020
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita 
no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 
164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-
91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de 
São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: A BENITEZ 
E CANO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.458.177/0001-50, com sede à RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI, nº 209, 
CENTRO - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCINIO, Estado do PR, Brasil, neste ato representado 
pelo Sr. ADILIO BENITEZ, brasileiro, casado, portador do RG. nº 4.191.950-7 SSP/PR, e do CPF/MF nº 524.194.289-
00, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, n° 320, Centro, CEP – 87.555-000, na cidade 
de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, resolvem firmar o presente Contrato, firmado com amparo da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 22/2020, Processo 
n° 64, data da homologação da licitação 16/06/20, que tem como objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (um) BARRACÃO PRÉ-
MOLDADO COM COBERTURA EM ALUZINCO, MEDINDO 497,00 M², Valor total do barracão, R$ 89.280,00 (oitenta 
e nove mil duzentos e oitenta reais), e AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA 
PARA FECHAMENTO DO BARRACÃO, valor dos materiais R$ 76.841,95 (setenta e seis mil oitocentos e quarenta e 
um reais e noventa e cinco centavos),  mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Clausula Primeira- Do Reajuste de Preço
Fica estabelecido o equilíbrio econômico - financeiro do Contrato n° 084/2020, conforme prevê a Lei 8.666/93 da 
alteração de contratos, Artigo 37, Inciso 21 e o Artigo 65, Inciso 2, Alínea ‘’d’’ da Constituição Federal.
ITEMQUANT.DESCRIÇÃOVL.UNIT.ÍNDICE DE REAJUSTE EM PERCENTUALSALDO/
QUANT.VL/UNIT
ATUALIZADOVALOR TOTAL DA DIFERENÇA
1025MALHA TELA POP 10X10 4,2MM.169,0042,0125240,001.775,00
2720ELETRODUTO 3/4” 3MT.6,6739,43209,3052,60
331QUADRO C/BAR. DISTRIBUIÇÃO 225 AMP. BEM 56 DINTRIFÁSICO1.192,0013,2511.350,00158,00
VALOR DO CONTRATOVALOR DO TERMO ADITIVOVALOR ATUAL DO CONTRATO
R$ 132.151,66R$ 1.985,60R$ 134.137,26
   Clausula Segunda - Das Ratificações
Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste 
Termo Aditivo.
Clausula Terceira– Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais 
desavenças no cumprimento do presente contrato.
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas que também o assinam.
São Jorge do Patrocínio-PR, 04 de maio de 2021

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA
Estado do Paraná
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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:SELECT TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLíMPIA
Estado do Paraná
PORTARIA N.º 117/2021
REESTRUTURA EM NOVA COMPOSIÇÃO O COMITÊ MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
por Lei, e de acordo com o Artigo 137 da Lei Orgânica Municipal e;
Considerando que 90% (noventa por cento) dos criadouros do mosquito transmissor (Aedes Aegypti) estão localizados 
em residências e lotes baldios;
Considerando que epidemiologicamente há risco da ocorrência de dengue hemorrágica;
Considerando que o Município de Nova Olímpia está localizado numa região comprovadamente com grande 
incidência de dengue;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica reestruturado em nova composição o COMITÊ MUNICIPAL DE COMBATE À DENGUE de caráter 
consultivo, de assessoramento e de participação na formulação e realização de ações educativas, preventivas e de 
mobilização da sociedade, voltadas ao combate à dengue.
Art. 2º - Este Comitê é composto pelas seguintes instituições, órgãos governamentais e não governamentais 
existentes no Município de Nova Olímpia:
I – Membros Governamentais;
II – Secretaria Municipal de Saúde;
III – Agentes de Saúde;
IV – Escola Municipal Professora Maria Rodrigues Travaglia;
V – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rodoviários.
Art. 3º - O Comitê ora reestruturado será composto pelas seguintes pessoas:
I – Presidente: Andreia Cristina Batista Alves;
 Suplente: Sergio Aparecido Pereira da Cruz.
II – Secretaria Municipal de Saúde: Camila Griffo;
 Suplente: Daniele Arantes de Oliveira.
III – Agentes de Saúde:
Titular: Roberto Santana;
Suplente: Marlene Rodrigues Novak;
Titular: Marlene Peres Vieira Ribeiro;
Suplente: Geni Francisca Barbosa;
Titular: Zilda de Oliveira Almeida;
Suplente: Janaina Maria Barbosa.
IV – Escola Mun. Profª. Mª Rodrigues Travaglia:
Titular: Isabel Aparecida Martins Lopes;
Suplente: Geovania Aparecida dos Santos Silva.
V – Secretaria Mun. de Obras e Serv. Rodov:
Titular: Irisvaldo Alcantara dos Santos;
 Suplente: David Rafael Santana Piloto.
Art. 4º - Caberá ao Comitê a elaboração do Regimento Interno do mesmo.
Art. 5º - Fica este Comitê autorizado a instituir/atualizar o Plano Municipal de Combate à Dengue, sempre que 
necessário.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 05 dias do mês de maio do ano de 2021.
LUIZ LÁZARO SORVOS
Prefeito Municipal

SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Rua Pref. Carlito S. Villela, 376 - Centro - Caixa Postal: 13 - Fone: (44) 3677-1229
CGC/MF - 80.907.835/0002-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA - PARANÁ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 006/2021
Diante da homologação da licitação acima referida, bem como da assinatura da ata respectiva, adjudico o objeto 
licitado, em favor da empresa RICOL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 
CNPJ 14.041.732/0001-34, para a Contratação de empresa para conserto da retroescavadeira VOLVO BL60, no valor 
de R$ 9.200,00  (nove mil e duzentos reais)
Tapejara, em 05 de maio de 2021.
Ramiro Candido de Souza Junior
Diretor Executivo do Samae

SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Rua Prefeito Carlito Shimdt Villela, 376 – Centro – Caixa Postal: 13 – Fone/Fax: (44) 3677-1229/3677-1701
CNPJ 80.907.835/0001-69  - CEP: 87.430-000
Tapejara – Paraná
PORTARIA Nº 019, DE 05 DE MAIO DE 2021
Concede licença prêmio a servidora.
O DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA, 
ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 1.122/2007 e em especial ao 
disposto no art. 99 da Lei Municipal 755/1998;
RESOLVE:
Art. 1o Conceder a Servidora Pública Aldrea Magali da Motta, portadora da CI/RG nº 6.248.784-4 SSP/PR e do CPF/
MF nº 028.430.409-30, matrícula 011, ocupante do cargo de
Agente Administrativo, licença prêmio, de 05/05/2021 a 05/08/2021, referente ao período de 01/03/2013 a 01/03/2018.
Art. 2o Fica revogado o art. 2o da Portaria nº 018, de 13 de julho de 2018.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 05 de maio de 2021.
RAMIRO CANDIDO DE SOUZA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEjARA
Estado do Paraná
TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 066/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 009/2021
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o Parecer 
Jurídico prevê a Inexigibilidade em conformidade ao disposto no art. 25, I, da Lei Federal 8.666/93, considerando 
que o Controle Interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram 
conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação 
nº. 009/2021, referente à Formalizar Termo de Colaboração e Parceria com a  Entidade Associação Assistencial 
Nossa Senhora Pastora de Tapejara – Paraná para Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, Programas e Projetos para atendimento de Crianças e Adolescentes em situação de Vulnerabilidade 
Social, conforme a Lei n°. 2.209 de 28 de Abril de 2021.  Autorizo em conseqüência, a proceder-se à contratação 
nos termos da declaração de inexigibilidade expedida pela Comissão Permanente de Licitação, em favor da 
entidade: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PROMOCIONAL NOSSA SENHORA PASTORA, inscrito no CNPJ 
nº 05.346.949/0001-61, com o valor de R$-280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), tudo nas condições 
previstas no processo de inexigibilidade.  
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei 
Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.
Tapejara, 05 de maio de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEjARA
Estado do Paraná
TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 068/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 011/2021
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o Parecer Jurídico 
prevê a Inexigibilidade em conformidade ao disposto no art. 25, I, da Lei Federal 8.666/93, considerando que o 
Controle Interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, 
em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação nº. 011/2021, 
referente a Pagamento do Termo de Colaboração e Parceria a Entidade ao Abrigo São Francisco de Assis, referente 
ao acolhimento/abrigo de Crianças e Adolescentes sobre Medida Protetiva, conforme a Lei n°. 2.209 de 28 de Abril de 
2021. Autorizo em conseqüência, a proceder-se à contratação nos termos da declaração de inexigibilidade expedida 
pela Comissão Permanente de Licitação, em favor da entidade: ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, inscrito no 
CNPJ nº 80.291.081/0001-65, com o valor de R$-152.111,00 (cento e cinqüenta e dois mil e cento e onze reais), tudo 
nas condições previstas no processo de Inexigibilidade.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei 
Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.
Tapejara, 05 de maio de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEjARA
Estado do Paraná
PORTARIA N.º 254, DE 05 DE MAIO DE 2021
Concede Licença a gestante.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições, que lhe confere o art. 71, inciso VI e IX, da Lei Orgânica do 
Município, e considerando a data de nascimento do filho no dia 15 de fevereiro de 2021 constante no atestado médico emitido em 
16 de abril de 2021, pela Dr.ª Eunice Remde – CRM – 16.103,
RESOLVE:
Art. 1o Conceder à servidora KEILA SOUZA COUTO FAXINA, portadora da CI/RG n.º 12.857.390-9 – SSP-PR, ocupante do cargo 
efetivo de Auditor Fiscal Tributário, lotada na Secretaria de Finanças, Licença a gestante, de 103 (cento e três) dias, com início 
em 04 de maio de 2021 e término em 14 de agosto de 2021, nos termos do artigo 86 e §§, da Lei Municipal n.º 755 do dia 09 de 
dezembro 1998, com alteração dada pela Lei Complementar n.º 032, de 16 de setembro de 2010.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, 05 de maio de 2021.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLíMPIA
Estado do Paraná
Decreto nº 062/2021
EMENTA: Dispõe sobre as medidas complementares     para enfrentamento de pandemia declarada pela 
OMS –decorrente do Coronavírus – COVID19, no âmbito do município de Nova Olímpia – Estado do 
Paraná e, dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe confere a Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, de 
que o surto do Novo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPIO);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como 
pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO, entre outros, o caput e o §7° do artigo 3° da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 10.282, de 20 de março de 2020, e o Decreto Federal n° 10.288, 
de 22 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 4.317, de 21 de março de 2020, e o Decreto Estadual n° 4.886, 
de 19 de junho de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 6.938, de 26 de fevereiro de 2021;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus 
(COVID-19);
CONSIDERANDO o artigo 30, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o artigo 15, incisos XX e XXI, da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990;
CONSIDERANDO o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, referendando a medida 
cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6341, no sentido 
de que as medidas para enfrentamento do Novo Coronavírus são de competência legislativa concorrente 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e 
adoção das medidas urgentes e necessárias à prevenção da doença e diminuição dos riscos e danos 
à Saúde Pública;
CONSIDERANDO que as medidas restritivas de enfrentamento até então adotadas no Município de Nova 
Olímpia têm auxiliado, em muito, a manter controlada a transmissão do vírus e a viabilizar o seu combate, 
bem como a implementar o tratamento de saúde adequado aos infectados;
CONSIDERANDO que, por outro lado, o restabelecimento gradual das atividades produtivas e de 
circulação de bens e serviços no Município faz-se necessário, a fim de evitar o colapso econômico de 
alguns setores da sociedade, o que pode gerar inclusive lesão à saúde pública, aqui entendida em sentido 
amplo;
CONSIDERANDO a necessidade de estabilização do número diário de casos de contaminados por 
COVID-19 em nosso Município;
DECRETA:
Art. 1º - Para fins deste Decreto, são considerados serviços e atividades essenciais:
I- captação, tratamento e distribuição de água;
II- assistência médica e hospitalar;
III- assistência veterinária;
IV- produção, distribuição e comercialização de medicamentos para uso humano e veterinário e produtos 
odontomédico-hospitalares, inclusive na modalidade de entrega delivery e similares;
V- produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano e animal, lojas de conveniência 
e similares, ainda que localizados em rodovias;
VI- agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à manutenção da 
vida animal;
VII- funerários;
VIII- transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado privado individual de 
passageiros;
IX- fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja atividade esteja autorizada 
ao funcionamento;
X- transporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e à coleta de lixo;
XI- captação e tratamento de esgoto e lixo;
XII- telecomunicações;
XIII- processamento de dados ligados a serviços essenciais;
XIV- imprensa;
XV- segurança privada;
XVI- transporte e entrega de cargas em geral;
XVII- atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 194 da 
Constituição Federal;
XVIII- atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, 
intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e 
interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei Federal nº 
13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
XIX- outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico, indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade;
XX- setores industrial e da construção civil, em geral;
XXI- geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para 
o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de 
energia, além de produção, transporte e distribuição de gás natural;
XXII- iluminação pública;
XXIII- distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de 
petróleo;
XXIV- vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XXV- prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;
XXVI- inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
XXVII- vigilância agropecuária;
XXIII - serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo automotor terrestre;
XXIX- fiscalização do trabalho;
XXX- produção, distribuição e comercialização de produtos de higiene pessoal e de ambientes;
XXXI- serviços de fisioterapia e terapia ocupacional.
Parágrafo único. São consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização 
dos insumos necessários à cadeia produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos 
e das atividades essenciais.
Art. 2º - as seguintes atividades e serviços deverão funcionar, a partir do dia 04 de maio de 2021 até às 
00:00 horas do dia 14 de maio de 2021, com regras de ocupação e capacidade:
I– atividades comerciais, galerias e centros de prestação de serviços, não essenciais: dás 08:00 horas às 
18:00 horas, de segunda a sábado, com limitação de 30% de ocupação;
II– academias de ginásticas para práticas esportivas individuais ou coletivas: dás 06:00 horas às 20:00 
horas, de segunda a sexta-feira, com limitação de 30% de capacidade;
III – Os serviços e atividades de comercialização de alimentos prontos, tais como restaurantes, 
lanchonetes, pizzarias, pesqueiros, tabacaria, conveniências, fast food, sorveterias, bares e trailers 
poderão atender exclusivamente via delivery (entrega, distribuição ou remessa), vedado o consumo local 
nos respectivos estabelecimentos.
Parágrafo único. O funcionamento na modalidade de delivery dos estabelecimentos previstos neste artigo 
poderá ser realizado excepcionalmente até às 23:00 horas.
Art. 3º - Fica proibido (a):
I- a aglomeração de pessoas e o consumo de bebida alcoólica nas ruas, passeios, logradouros, bosques, 
praças, quadras, piscinas, ginásios e outros locais públicos;
II- qualquer aglomeração de pessoas, ainda que em razão do desenvolvimento de serviço ou atividade 
essencial, inclusive no setor privado, cabendo ao responsável por este adotar medidas para a dispersão 
dos indivíduos no interior ou nas imediações do respectivo estabelecimento.
III– o funcionamento de casas noturnas, casas de festas, chácaras de lazer e atividades correlatas;
IV– a realização de reuniões, congressos, convenções e outros eventos de interesse profissional, técnico 
ou cientifico, bem como a realização de evento presencial cultural, social, festivo e recreativo;
V– o funcionamento de parques infantis, temáticos e piscinas;
VI– a prática de atividades esportivas coletivas amadores em espaços públicos e/ou privados, tais como: 
futebol, futsal, voleibol, handebol e basquete;
§ 1º. Considera-se aglomeração de pessoas o conjunto de indivíduos em que não se mantenha o 
espaçamento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre eles.
§ 2º. Excepcionalmente poderão reunir-se no dia 09 (nove) de maio do corrente ano, em comemoração ao 
Dia das Mães, pessoas do mesmo grupo familiar no número máximo de 12 (doze) pessoas, desde que o 
façam no interior do seu domicílio.
Art. 4º - No desenvolvimento das atividades permitidas por este Decreto, são obrigatórias as seguintes 
condutas:
I- trabalho remoto para todas as funções em que isso for possível;
II- a implantação de horas de trabalho escalonadas para reduzir a aglomeração no transporte público 
durante o horário de pico de deslocamento;
III- evitar viagens de trabalho aéreas ou rodoviárias intermunicipais e interestaduais em coletivos;
IV- restringir ou proibir atendimento de idosos e pessoas com comorbidades em locais e atividades cuja 
natureza aumenta o risco de infecção pelo COVID-19;
V- seguir estritamente as orientações da Divisão de Vigilância em Saúde para cada atividade de risco;
Art. 5° - Fica instituído, no período das 20:00 horas às 05:00 horas, diariamente, restrição provisória de 
circulação em espaços e vias públicas.
§1º - Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação de pessoas e veículos em razão de serviços 
e atividades essenciais, sendo atendidos como tais todos aqueles definidos no art.1º deste decreto.
Art. 6º - Os serviços de oficina mecânica em geral, reparação e manutenção de veículos/motos e seus 
respectivos componentes, eletrônicos, eletrodomésticos, eletricista, encanador e assemelhados poderão 
atender apenas situações de urgência e/ou emergência para minimizar ou cessar o dano, vedada a 
permanência de clientes no estabelecimento.
Art. 7º - Ficam suspensas a realização de atividades religiosas presenciais em templos ou assemelhados, 
facultando-se a realização de atividades para transmissão por meios digitais, desde que realizadas com 
número reduzido de pessoas, respeitando-se as condicionantes sanitárias e as regras de circulação.
Art 8º - Salões de beleza e barbearias poderão atender, dás 08:00 horas às 18:00 horas, de segunda a 
sábado, com capacidade de atendimento reduzido em 30% e com agendamento prévio, sendo proibido a 
modalidade de espera na recepção do estabelecimento.
Art. 9º - É obrigatório, a toda população, o uso de máscara nos locais públicos e nos privados acessíveis 
ao público, no Município de Nova Olímpia.
§1° Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, a pessoa física ou jurídica que desenvolve 
atividade comercial, industrial ou que preste serviço, bem como a Administração Pública Direta e Indireta 
dos três Poderes, fica obrigada a exigir o uso de máscaras e álcool 70% de todos os seus colaboradores 
em serviço e dos clientes dentro do estabelecimento, bem como controlar o fluxo de pessoas, através de 
um funcionário, obedecendo a capacidade de 30% ;
§2° A máscara mencionada no caput deste artigo pode ser a denominada “caseira”, segundo a Nota 
Informativa 03/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, expedida pelo Ministério da Saúde em 02 de abril de 2020.
Art. 10 º - Fica recomendado aos munícipes:
I- não realizar viagens intermunicipais, nacionais e internacionais e realizá-las apenas quando estritamente 
necessárias, por qualquer meio de transporte;
II- aumentar os cuidados com a higiene pessoal e com a limpeza de superfícies frequentemente tocadas, 
tais como telefones, botões de elevador, computadores, mesas, mesas de almoço, cozinhas, banheiros;
III- evitar a circulação em locais públicos, o uso do transporte público, aglomerações e a idas ao serviço 
de saúde quando adiável e o contato social com pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de 
doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde 
debilitada;
IV - fazer uso da etiqueta respiratória nos locais onde a não utilização da máscara seja permitida, que 
consiste na conduta de proteger o nariz e a boca com um lenço descartável, de pano ou com o antebraço 
ao tossir ou espirrar.
Art. 11º.  O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto considera-se infração ao 
artigo 63, inciso XLIV, da Lei n° 13.331, editada em 23 de novembro de 2001 pelo Estado do Paraná, e 
sujeita o infrator às sanções previstas em tal artigo, que poderão ser aplicadas pelas autoridades sanitárias 
municipais inclusive (artigo 8° e inciso IX do artigo 13 da lei estadual).
§1° As penalidades referidas no caput deste artigo não afastam a aplicação de outras previstas nas demais 
legislações, inclusive as previstas na Portaria Interministerial n° 5, de 17 de março de 2020, do Governo 
Federal, da Lei Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977 e do Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro 
de 1940 (Código Penal).
§2° As penalidades referidas no caput deste artigo serão dosadas e aplicadas consoante o procedimento 
previsto nos artigos 45 a 62 e artigos 65 a 75, da Lei n° 13.331, editada em 23 de novembro de 2001 pelo 
Estado do Paraná, sendo que o prazo previsto no artigo 69 daquela lei fica alterado para 3 (três) dias, no 
caso de infração ao presente Decreto.
§3° A administração municipal intensificará a fiscalização referente às barreiras sanitárias para o combate 
ao COVID19, podendo atuar em cooperação com as autoridades estaduais e federais, e estando 
autorizada a entrar no estabelecimento privado e ali permanecer para verificar o regular cumprimento das 
exigências e, em caso de constatação de descumprimento, tomará as medidas cabíveis nos termos da 
legislação, valendo-se inclusive da força policial quando necessário.
Art. 12º.  Ficam suspensas as disposições do Decreto Municipal nº. 049, de 14 de abril de 2021, bem 
como do Decreto Municipal Complementar 131/2020, nos pontos em que conflitar com este novel ato 
normativo municipal.
Art. 13º - As medidas previstas neste ato administrativo, entra em vigor a partir das 00:00 horas do dia 04 
de maio e vigerá até às 00:00 horas do dia 14 de maio de 2021.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 03 de maio de 2021.
Luiz Lazaro Sorvos
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEjARA
Estado do Paraná
TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 067/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 010/2021
 À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, 
considerando que o Parecer Jurídico prevê a Inexigibilidade em conformidade ao 
disposto no art. 25, I, da Lei Federal 8.666/93, considerando que o Controle Interno 
atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que 
me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, 
RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação nº. 010/2021, referente a Firmar Termo de 
Colaboração e Parceria com o Asilo São Vicente de Paula com o Município, afim de 
atendimento realizado de forma continuada no âmbito da Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade de acolhimento institucional para idosos de 60 (sessenta) anos 
ou mais, de ambos os sexos, portadoras de necessidades educacionais especiais 
do Município de Tapejara – Estado do Paraná, Conforme Lei Municipal nº 2.209 de 
28 de Abril de 2021. Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos 
termos da declaração de inexigibilidade expedida pela Comissão Permanente de 
Licitação, em favor da entidade: ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, inscrito no CNPJ 
nº 75.793.646/0001-72, com o valor de R$-25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tudo 
nas condições previstas no processo de Inexigibilidade.
 Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista 
no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente 
expediente devidamente autuado e arquivado.
 Tapejara, 05 de maio de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEjARA
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 065/2021
A Divisão de Licitação e Compras do Município de Tapejara, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 016, de 06 
de janeiro de 2021 através da Divisão de Licitação e Compras, faz saber que se 
encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial - Registro de Preços 
nº. 026/2021, visando a Aquisição de Materiais de Expediente, com fornecimento 
parcelado para, os Centros de Educação Infantil, as Escolas Municipais: Tancredo 
de Almeida Neves, Francisca Dutra, Paulo Freire, Dr. Ulysses da S. Guimarães e 
as Secretarias de Administração, Finanças e Saúde, no Município de Tapejara – 
Paraná, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição constante no Termo 
de Referência – Anexo I do Edital. O certame deste Aviso realizar-se-á no dia 17 de 
maio de 2021, às 08h30min, e será regido consoante a Lei Federal nº. 10.520/02, 
Decreto Federal nº 7.892/13, e o Decreto Municipal nº. 001/06, Lei Complementar 
123/06 e alterações, e com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e da Lei 
Estadual nº. 15.608/07, sem prejuízo das demais regras aplicáveis ao caso. Maiores 
informações na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Tapejara, junto a 
Divisão de Licitação e Compras. Tapejara/PR, 05 de maio de 2021. Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEjARA
Estado do Paraná
EXTRATO D0 1º TERMO ADITIVO
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2020
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Município de Tapejara, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF Nº 
76.247.345/0001-06.
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPEJARA - APAE
MODALIDADE: Inexigibilidade n° 010/2020
OBJETO: Aditivo de prorrogação de prazo de vigência e execução do referido Termo de Colaboração 
n° 003/2020.
PRAZO: Prorrogação de prazo de vigência e execução do Termo de Colaboração n° 003/2020, atribuindo 
a estes uma vigência até 31/12/2021.
FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE/PR.
Tapejara/Pr, 23 de março de 2021.
RODRIGO DE OLIVERA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEjARA
ESTADO DO PARANÁ
RESOLUÇÃO Nº 002/2021
Súmula:
Dispõe sobre Sistema de Controle Interno, objetivos, competências, Requisitos para exercício das funções 
de Controlador Interno, no LEGISLATIVO Municipal de Tapejara-PR e prevê outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE 
DO LEGISLATIVO, PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO, QUE TEM FORMA, CONTEÚDO E 
EFICÁCIA DE LEI E É A ADEQUADA ESPÉCIE NORMATIVA PREVISTA NO INCISO VII, DO ARTIGO 
59, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, promulgada em 1988, PARA 
REGULAMENTAR O FUNCIONAMENTO INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL:
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Fica instituído no âmbito do Legislativo Municipal de Tapejara-PR o Sistema de Controle Interno 
que é separado e independente dos outros Poderes, mas agirá com harmonia e integração com o que é 
previsto e aplicável quanto ao Poder Executivo Municipal, devendo atuar de forma integrada e que abranja 
todos os órgãos e agentes públicos vinculados ao Legislativo Municipal, direta ou indiretamente, sujeitos 
a fiscalização.
Art. 2o O Sistema de Controle Interno tem como objetivos básicos assegurar a boa gestão dos recursos 
públicos e apoiar o controle externo na sua missão institucional de fiscalizar os atos da gestão e 
funcionamento do legislativo municipal, relacionados à execução contábil, financeira, operacional e 
patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 
receitas.
Parágrafo único. O Controle dos atos inerentes a execução orçamentária e financeira da gestão do 
Legislativo Municipal será exercido de forma prévia, concomitante e subseqüente.
Art. 3o O Sistema de Controle Interno compreende um plano de organização de métodos e medidas 
adotados pela gestão do Legislativo Municipal para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas 
operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos, tendo como objetivos 
específicos:
I – Acompanhar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais.
II – Avaliar a execução dos programas e dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas físicas, 
financeiras e resultados dos programas de governo e avaliar os resultados quanto a eficácia, eficiência, 
efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, assim como a boa e regular aplicação dos 
recursos públicos, como estabelecido em Lei.
III – Comprovar a legalidade dos atos de gestão.
IV – Exercer controle das operações de crédito, avais, garantias, bem como, dos direitos e haveres que o 
Legislativo Municipal possa vir a ter;
V – Supervisionar os procedimentos licitatórios que sejam realizados;
VI – Apoiar o controle externo, no exercício de sua missão institucional;
VII – Supervisionar o registro e a movimentação dos bens patrimoniais e dos de domínio público;
VIII – Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em restos a pagar;
IX – Supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes para o retorno da despesa total com pessoal 
ao respectivo limite, caso necessário, nos termos do previsto nos artigos 22 e 23, da Lei Complementar 
Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
X – Indicar e cobrar as providências necessárias para boa gestão do Poder Legislativo, conforme o disposto 
no artigo 31, da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), para recondução dos montantes das dívidas consolidadas e mobiliárias, aos respectivos limites 
impostos por lei;
XI – Efetuar o controle da destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista 
as restrições constitucionais e da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal);
XII – Realizar acompanhamento do controle sobre o cumprimento do limite de gastos do Legislativo 
municipal, inclusive no que se refere ao atingir metas fiscais, nos termos do previsto na Constituição 
Federal e da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
informando à quem competir sobre necessidade de providências e, em caso de não atendimento, informar 
ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para as providências cabíveis;
XIII – Propiciar informações oportunas e confiáveis, inclusive, de caráter administrativo e operacional, sobre 
os resultados atingidos pela gestão da coisa pública ou recursos, ativos ou passivos dela decorrente;
XIV – Realizar acompanhamento sobre a observância dos limites legais e constitucionais de aplicação 
com gastos em áreas afins;
XV – Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a eficácia, eficiência e economicidade na gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública;
XVI – Expedir alerta formal às autoridades administrativas para que instaurem, sob pena de 
responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou outros 
incompatíveis com a prática da administração pública e que resultem em prejuízo ao Erário público;
XVII – Realizar inspeções e auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, tributário, 
patrimonial, de pessoal, demais sistemas e atender exigências legais, bem como, recomendações e/ou 
exigências advindas do Tribunal de Contas do Estado;
XVIII – Proporcionar o estímulo e a obediência das normas legais, diretrizes administrativas, instruções 
normativas, estatutos e regimentos que tratem da concretização do interesse público e supremacia deste 
sobre os interesses privados;
XIX – Garantir a promoção da eficiência operacional e permitir a conferência da exatidão, validade e 
integridade dos dados contábeis que serão utilizados pela organização para tomada de decisões;
XX – Cumprimento, por parte do titular da função de Controle Interno, do estabelecido no parágrafo único, 
do artigo 54, da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
XXI – Avaliar os custos das obras e serviços realizados pela administração e apurados em controles 
previstos pela Lei de Diretrizes Orçamentária e Plano Plurianual.
XXII – Verificar a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores 
públicos.
XXIII – Acompanhar o cumprimento da destinação vinculada de recursos da alienação de ativos.
XXIV – Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em ensino e saúde.
XXV – Acompanhar o equilíbrio financeiro em cada uma das fontes de recursos.
Art. 4o O Sistema de Controle Interno atuará com a seguinte organização:
I – Controladoria Interna é uma unidade operacional que tem como objetivos propor ao gestor do Legislativo 
Municipal a devida estruturação do Sistema de Controle Interno desse Poder e deverá ser também, o 
órgão que disciplinará as normas inerentes ao funcionamento e aplicação do Sistema de Controle Interno.
II – Unidades Operacionais de cada setor do órgão, são unidades administrativas, executivas, de 
assessoria ou equipe de trabalho, que serão responsáveis como agentes de efetivação do Sistema de 
Controle Interno, propondo melhorias e atualização das normas, tendo a responsabilidade de repassar aos 
demais servidores do setor, os atos, mudanças, atualizações das normas de controle interno necessários, 
sendo responsável, o servidor que ocupar o maior cargo hierárquico, em cada unidade de gestão do 
Legislativo Municipal.
III – Auditoria Interna é verificação e forma de exames apurados que visam constatar e validar a veracidade 
dos registros, demonstrativos contábeis e financeiros, a luz da legislação e normas do controle interno, os 
quais devem também, apontar falhas e/ou irregularidades na prática das norma editadas pela Controladoria 
Interna, bem como, a legislação pertinente a cada função.
IV – Tomada de Contas Especial é um processo devidamente formalizado e dotado, de rito próprio, que visa 
apurar responsabilidades daquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 
dano ao erário, não cumpra o dever de prestar contas ou outras obrigações legais pertinentes.
V – Processo Administrativo é um instrumento utilizado para aplicação e cumprimento do previsto em 
lei, inclusive, impor punição aos servidores que violem regras jurídicas, cometerem faltas funcionais, não 
cumprirem normas de controle interno e legislação pertinente ao exercício de suas funções.
Art. 5o A Controladoria Interna, qualificada como Unidade Operacional, integrará a estrutura organizacional 
do Legislativo Municipal, vinculada diretamente a Presidência do Legislativo, com as atribuições definidas 
nesta Lei, na Lei do Plano de Cargo, Carreira e Salários – PCCS.
CAPITULO II
COMPETÊNCIAS DO CONTROLE INTERNO
Art. 6o A Controladoria Interna compete:
I – Elaborar as normas de Controle Interno para os atos da gestão do Legislativo Municipal.
II – Propor aos Chefes dos setores, quando necessário, atualização e adequação das normas de Controle 
Interno para os atos da gestão do Legislativo Municipal e/ou medidas ou providências específicas que 
sejam recomendáveis colocar em prática.
III – Programar e organizar auditorias nas Unidades Operacionais, com periodicidade mínima anual.
IV – Programar e organizar auditorias, quando exigido;
V – Manifestar-se, expressamente, sobre as contas anuais da gestão do Legislativo Municipal com 
atestado do Presidente da Câmara que tomou conhecimento das conclusões nela contida.
VI – Encaminhar Relatório de Auditoria ao Tribunal de Contas e manifestação sobre as contas anuais 
pertinentes a gestão do Legislativo Municipal, com indicação das providências adotadas e a adotar para 
corrigir eventuais ilegalidades ou irregularidades, ressarcir danos causados ao erário, ou evitar a ocorrência 
de falhas semelhantes.
VII – Instaurar Tomada de Contas Especial ou Processo Administrativo nos casos de identificação de ato 
ilegal, ilegítimo ou anti-econômico de que resulte dano ao erário.
VIII – Sugerir que solicitem ao Tribunal de Contas a realização de auditorias especiais.
IX – Comunicar aos responsáveis, no âmbito de suas competências, para que façam instauração de 
Processo Administrativo nos casos de descumprimento de norma de controle interno.
X – Dar conhecimento ao Tribunal de Contas sobre irregularidades ou ilegalidade apuradas em Tomada 
de Contas Especial ou processos administrativos realizados, com indicação das providências adotadas ou 
a adotar para ressarcimento de eventuais danos causados ao erário e para corrigir e evitar novas falhas.
XI – Programar e sugerir participação dos servidores em cursos de capacitação voltados para melhoria 
do controle interno.
XII – Assinar, por seu titular, em conjunto com o Presidente do Legislativo Municipal e o responsável 
pelas Finanças Públicas do órgão, Relatório de Gestão Fiscal de que tratam os artigos 54 e 55 da Lei 
Complementar Federal n° 101/2000.
XIII – instaurar procedimentos administrativos para apurar a responsabilidade de pessoas jurídicas e 
aplicar as sanções previstas na Lei Federal n° 12.846, de 2013, como dever de ofício.
§ 1° - A designação de servidores estáveis e efetivos que disponham de capacitação técnica e 
profissional existente lotado no Legislativo Municipal ou que possam ser cedidos, para exercício das 
funções e competências inerentes ao sistema de controle interno, devem ter ainda, formação em nível 
superior, dentre as áreas de: Ciências Contábeis; Ciências Jurídicas ou Direito; Ciências Econômicas; 
Administração, Administração Pública ou Gestão Pública, deverá ser feita por meio de ato da mesa 
executiva do Legislativo.
§ 2° - Não poderá ser nomeado Controlador Interno o servidor que estiver em estágio probatório, exercer 
atividade político-partidária, exercer outra atividade profissional e/ou gere conflito de interesse com a 
função de controlador, ter sido penalizado ou estar sendo processado por causa de infração administrativa, 
civil ou criminal.
§ 3° - A função de Controlador Interno será exercida por mandato que coincidirá com a vigência do Plano 
Plurianual, somente podendo ser destituído o Controlador por causa de falta grave, improbidade, sendo-lhe 
assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, exceto em caso de solicitação formal do mesmo, 
para o desligamento da função, ou seja, a pedido do servidor, e desde que não tenha dado causa.
§ 4º - O mandato da função de Controlador Interno poderá ser prorrogado por uma única vez, respeitado o 
previsto o parágrafo anterior, devendo as funções ser exercidas alternadamente, por outros servidores que 
preencham os requisitos previstos nos §§ 1° e 2° acima.
§ 5° - Ao servidor designado para a função de Controlador Interno, quando destituído, caberá assumir todas 
as responsabilidades inerentes à função até a data da entrega do cargo, inclusive no caso de afastamento 
acorrer a seu pedido, não cabendo ao substituto assinar relatórios correspondentes ao período anterior a 
sua posse e efetivo exercício da função.
§ 6 – Em caso de falta de servidores efetivos com capacitação para ocupar e exercer a função de 
Controlador Interno, torna-se possível solicitar a cedência de servidor de outro ente público, para 
desempenhar a função, desde que cumpra com o determinado nos §§ 1º e 2º acima, em conformidade com 
o previsto em lei de cedência de servidores e colaboração entre os Poderes.
§ 7° - A função de Controlador Interno será remunerada com acréscimo de gratificação que será definida 
em específico ato da mesa executiva do Legislativo e que não pode exceder 100% (cem por cento) sobre o 
vencimento do servidor, nos termos do previsto no § 1°, do artigo 71, da Lei Municipal n° 755, de 1998, ou 
outra lei que venha substituí-la, subsidiariamente aplicável ao Legislativo Municipal.
§ 8° - Em caso de desligamento da função de controle interno a pedido do servidor designado ou na 
hipótese do termino do mandato, deverá ser respeitado antecedência mínima de 30 (trinta) dias para que 
ocorra transição e seja realizado treinamento de novo servidor que assumirá a função e encargos de 
controlador.
§ 9° - O novo servidor designado deverá cumprir o período remanescente do mandato, podendo ser 
renomeado às funções, nos termos do previsto no §4º, deste artigo.
§ 10° - Incumbe ao Controlador Interno dar efetiva aplicação ao Sistema de Controle Interno previsto 
nesta Lei.
CAPITULO III
UNIDADES OPERACIONAIS
Art. 7o As Unidades Operacionais de Controle Interno que constem na estrutura organizacional e funcional 
do Poder Legislativo Municipal, em conformidade com o previsto no inciso II, do artigo 4°, compete:
 I – Desempenhar suas funções em estrito cumprimento das normas de Controle Interno editadas e demais 
regras jurídicas vigentes, sob pena de responsabilidade, sujeitando-se a imputação de débito, multa e ou 
punição administrativa na forma estabelecida nesta lei, estatuto dos servidores ou regulamento próprio.
II – Propor à Controladoria Interna, a atualização ou a adequação das normas de Controle Interno.
III – Informar a Controladoria Interna para as providências necessárias a ocorrência de atos ilegais, 
ilegítimos, irregulares ou antieconômico de que resultou ou não em dano ao erário público.
IV – Apoiar os trabalhos de auditoria interna, facilitando o acesso a documentos e informações.
Art. 8o O trabalho de Auditoria Interna deverá ser desenvolvido com obediência as seguintes normas 
básicas:
I – As auditorias serão realizadas mediante programação e organização pela Controladoria Interna;
II – Verificação do cumprimento das normas de Controle Interno pelos servidores do Legislativo, no 
exercício de suas funções nas diversas Unidades Operacionais e por aqueles beneficiados com recursos 
públicos em específico nas prestações de contas quando efetuadas;
III – Registro do trabalho de auditoria em relatório, com indicação clara de eventuais falhas, erros, 
deficiências, ilegalidades ou irregularidades constatadas.
IV – O relatório de auditoria será encaminhado à Controladoria Interna para emissão de parecer, 
conhecimento dos responsáveis por setores, observado o âmbito de competência e, se por ventura as 
ações do relatório no âmbito do Legislativo, não forem executadas, haverá o encaminhamento ao Tribunal 
de Contas com indicação das medidas adotadas ou a adotar para correção das falhas apontadas.
V – Nos casos de indícios de irregularidades que resultem em prejuízo ao erário, a Auditoria Interna deverá 
indicar abertura de Tomada de Contas Especial e/ou Processo Administrativo.
§ 1° - O trabalho de Auditoria Interna será exercido, obrigatoriamente, por servidores efetivos nomeados 
por meio de ato da mesa executiva do Legislativo e estarão, no que couber, sob as garantias e demais 
previsões dos §§ 1º até 6º, do artigo 6º dessa Resolução que tem força de lei, devendo ter a comprovada 
formação e com qualificação profissional para atuação e responsabilidade técnica, para os fins desta 
espécie de lei, como é exigido também pelo TCE-TRIBUNAL DE CONTAS do ESTADO DO PARANÁ.
§ 2° - Os servidores que não estiverem aptos para tais atividades deverão receber a devida capacitação 
para o exercício das funções de controle interno.
§ 3° - As Auditorias internas previstas no caput, poderão ser contratadas pela Administração do Poder 
Legislativo Municipal, atendido o interesse público e com a prévia justificativa devida, ou, realizada por 
meio de auditoria cedida, em colaboração, por órgãos do controle externo, dentro do que lhes competir.
CAPITULO IV
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Art. 9o O trabalho de Tomada de Contas Especial será exercido por comissão ou por tomador de contas 
designado pela mesa executiva do Legislativo Municipal, atendendo o previsto no artigo 10 e com 
obediência às seguintes regras básicas:
I – Apurar fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano causado ao erário, quando não forem 
prestadas contas, ou quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou ainda, se 
caracterizada a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte prejuízo ao erário.
II – Elaborar relatório da Tomada de Contas Especial, com registro claro e objetivo dos fatos apurados.
III – Encaminhar Relatório da Tomada de Contas Especial à Controladoria Interna para emissão de 
parecer, indicação das medidas adotadas e a adotar, para correção de eventual dano causado ao erário, 
conhecimento ao Chefe de Poder correspondente e encaminhamento ao Tribunal de Contas.
§ 1°. A Tomada de Contas Especial será sugerida pelo Controlador Interno e/ou determinada pelo 
Presidente do Legislativo Municipal, que nomeará comissão formada por, no mínimo, três servidores 
efetivos.
§ 2°. Estão sujeitos à Tomada de Contas Especial, os agentes públicos, servidores e demais responsáveis 
por dinheiro, bens ou valores do ente público e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte dano ao erário.
§ 3°. Apurado e quantificado o dano causado ao erário, o responsável, identificado em processo de Tomada 
de Contas Especial, será notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da citação, recolher aos 
cofres públicos, o valor do débito devidamente corrigido ou apresentar alegações de defesa.
§ 4°. Não havendo imputação de débito em processo de Tomada de Contas Especial, mas comprovada a 
prática de infração à norma constitucional ou legal, o responsável estará sob às penalidades administrativas 
previstas no estatuto dos servidores ou em regulamento próprio editado pela autoridade administrativa, no 
âmbito de cada Poder.
CAPITULO V
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Art. 10. A instauração de Processo Administrativo será determinada pela mesa executiva do Legislativo 
municipal, no âmbito de sua competência, quando comprovada pela Auditoria Interna ou por verificações 
de rotinas, ter ocorrido prática que viole às normas de Controle Interno.
Art. 11. O processo administrativo será colocado em prática por integrantes de Comissão Permanente 
que deverá ser designada pela mesa executiva do Legislativo municipal, no âmbito de sua competência, 
observado, no que couber, as previsões constantes nos §§ 1º até 6º, do artigo 6º dessa Resolução, para 
o fim de concretizar a isenta e imparcial apuração dos fatos, identificação de responsável(is), comissão 
essa que será formada por, no mínimo, 3 (três) servidores efetivos, que poderão ser auxiliados e 
supervisionados pela Assessoria Jurídica de carreira existente no Legislativo ou por Assessoria jurídica 
designada para este fim, ou ainda, corpo jurídico que seja cedida ao Legislativo em caso de ocorrência 
de conflito de interesse com atuação do corpo técnico-permanente do Legislativo, devendo-se zelar da 
imparcial e transparente aplicação do previsto em lei.
Art. 12. O processo administrativo adotará, no que couberem, as normas básicas estabelecidas para a 
Tomada de Contas Especial.
CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. Fica assegurado aos responsáveis pelo Controle Interno e por Auditoria Interna, no desempenho de 
suas funções, o acesso a todos os documentos, fatos e informações relacionados aos órgãos alcançados 
pela Controladoria Interna, devendo prevalecer a transparência e lisura dos atos e procedimentos.
Art. 14. É vedado aos responsáveis pelo trabalho de controle interno e de auditoria interna divulgar fatos e 
informações de que tenham tomado conhecimento, em razão do exercício de suas atribuições e funções.
Art. 15. Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para denunciar irregularidade de que tome 
conhecimento e que exija a atuação do Sistema de Controle Interno do Legislativo municipal, bem como, 
poderá comunicar os fatos a órgão do Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para o 
fim de prevalecer a aplicação dos preceitos legais que tutelem o interesse público.
Art. 16. Aquele(s) que esteja(m) em exercício da função de controle interno, na data de entrada em vigor 
dessa Resolução, terá (ao) seu(s) mandato(s) vigente(s) até o dia 31 de dezembro de 2021, para o fim de 
coincidir com a vigência do PPA-Plano Plurianual, podendo ser reconduzidos por mais 1 (um) mandato, 
como prevê o § 3°, do artigo 6°, dessa norma jurídica denomina Resolução que tem existência, eficácia e 
força de Lei, em conformidade com o previsto na Lei Complementar n° 105, de 2021 que regra a atuação 
do Controle Interno no âmbito do Poder Executivo do Município de Tapejara-PR.
Art. 17. Esta norma jurídica denomina Resolução tem existência, eficácia e força de Lei e entra em vigor 
na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial e especificamente, 
revogada a Resolução n° 002/2019.
Câmara Municipal de Tapejara/PR, em 05 de maio de 2021.
JAIR PEREZ
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI
PROGRAMA COMPRA TUNEIRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MECÂNICOS E ELÉTRICOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 
VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TUNEIRAS DO OESTE.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO (Item), através do MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO com base na Tabela de Tempos de Reparos da FIEP/PR - SINDIREPA.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 21/05/2021, às 08h30min.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 123/18, Lei Complementar nº 123/06, Lei 
Complementar Municipal nº 001/09, Decreto Municipal nº 071/17, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 
e Lei Estadual nº 15.608/07.
INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas no Paço Municipal, situado na Rua Santa 
Catarina, 409 – Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste, pelo telefone 44-3653-1301, através do 
acesso ao link do Portal da Transparência no site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email 
licita.tuneiras@gmail.com.
Tuneiras do Oeste, 05 de maio de 2021.
Juliana C. Santos Tamura Bispo
Pregoeira
Portaria 023/2021
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DECRETO Nº  1446/2021, de 05/05/2021

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da epidemia de
infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) a serem
observadas no Município de Alto Piquiri e dá outras providências.

CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, de que o surto
do Novo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como
pandemia do COVID-19;

CONSIDERANDO, entre outros, o caput e o §7º do artigo 3º da Lei Federal; nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, e o Decreto Federal nº 10.288, de 22
de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4.317, de 21 de março de 2020, e o Decreto Estadual nº 4.886, de 19
de junho de 2020;

CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO o artigo 30, inciso II, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o artigo 15, incisos XX e XXI, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1307/2020, de 16 de junho de 2020, que Regulamenta a Lei Estadual
nº 20.189, de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial no
contexto da pandemia da COVID-19 enquanto perdurar o estado de calamidade pública, assim como
regulamenta as multas pelo descumprimento;

CONSIDERANDO o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal; referendando a medida cautelar
deferida pelo Ministro Marco Aurélio, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6341, no sentido de que as
medidas para enfrentamento do Novo Coronavírus são de competência legislativa concorrente da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios;

CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção
das medidas urgentes e necessárias à prevenção da doença e diminuição dos riscos e danos à Saúde Pública;

CONSIDERANDO a necessidade de uma análise permanente de reavaliação das especificidades do cenário
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epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde;

CONSIDERANDO que, por outro lado, o restabelecimento gradual das atividades produtivas e de circulação de
bens e serviços e práticas esportivas no Município faz-se necessário, faz adequação de medidas menos
restritivas;

CONSIDERANDO o Decreto do Estado do Paraná n° 7.506 de 30 de abril de 2021;

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica mantida a decretação do estado de calamidade pública e da situação de emergência na Saúde
Pública do Município de Alto Piquiri, efetivada em razão do surto do Novo Coronavírus (COVID-19) em 09 de
julho de 2020, devendo em seu território serem observadas as medidas restritivas de enfrentamento à doença
impostas por este Decreto.

Art. 2º Institui, no período das 23 horas às 5 horas, diariamente, restrição provisória de circulação em espaços
e vias públicas.

Parágrafo único Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação de pessoas e veículos em razão de
serviços de saúde e farmacêuticos.

Art. 3º Proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo no
período das 23 horas às 5 horas, diariamente, estendendo-se a vedação para quaisquer estabelecimentos
comerciais.

Art. 4º Fica determinado como serviços e atividades que são considerados essenciais para fins deste decreto:

I -  captação, tratamento e distribuição de água;

II - assistência médica e hospitalar; 

III - Clínica veterinária;

IV - produção e comercialização de medicamentos para uso humano, inclusive na modalidade de entrega
delivery e similares;

V - Supermercados, açougues, mercearias, panificadoras, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, frutaria, food
truck  e distribuidora de alimentos;

VI - funerários;

VII - transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado privado individual de passageiros;

VIII - fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja atividade esteja autorizada ao
funcionamento;

IX - transporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e a coleta de lixo;

X - captação e tratamento de esgoto e lixo;

XI - imprensa;

XII - segurança privada;

XIII - transporte e entrega de cargas em geral; 

XIV - serviços postal e o correio aéreo nacional;
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XV - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo
Banco Central do Brasil, inclusive unidades lotéricas;

XVI - iluminação pública;

XVII - posto de combustíveis, distribuição de gás liquefeito de petróleo;

XVIII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;

XIX - vigilância agropecuária;

XX - serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo automotor terrestre;

XXI - atividades religiosas de qualquer natureza, com ocupação máxima de 30% (trinta por cento) do espaço
destinado ao público garantido o afastamento mínimo de 1,5 metros (um metro e meio) entre as pessoas, em
todas as direções;

XXII - serviços de fisioterapia.

Art. 5º  Suspende o funcionamento dos seguintes serviços e atividades:

I - estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividades correlatas em espaços fechados, tais como
casas de festas, de eventos ou recepções, bem como parques infantis e temáticos;

II - reuniões de qualquer tipo, com aglomeração de pessoas, incluindo eventos, comemorações, festas de
aniversários, assembleias, confraternizações, encontros familiares ou corporativos, em espaços de uso público,
localizados em bens públicos ou privados;

III - aglomerações de pessoas em vias públicas como (praças, ruas e avenidas);

Art. 6º Os seguintes serviços e atividades deverão funcionar, com restrição de horário, modalidade de
atendimento e/ou regras de ocupação e capacidade:

I - atividades comerciais de rua não essenciais, galerias e centros comerciais e de prestação de serviços não
essenciais, em seu horário normal de funcionamento, com limitação de 50% de ocupação;

II - academias de ginástica para práticas esportivas individuais e/ou coletivas: das 6 horas às 22 horas, com
limitação de 30% de ocupação;

III - restaurantes, bares, lanchonetes e pizzarias: das 08 horas às 23 horas, com limitação da capacidade em
50%;

a) Após ás 23 horas é permitido apenas a modalidade Delivery, desde que o entregador esteja devidamente
identificado.

VI - evitar a utilização de mão de obra dos que convivem imprescindivelmente com pessoas a partir de 60
(sessenta) anos de idade, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas
e, com a imunidade ou a saúde debilitada.

§1° Os veículos de transportes público deverão ainda:

I - circular com os vidros abertos, sempre que possível;

II - circular, quando impossível manter os vidros abertos, com o ar-condicionado devidamente limpo e não no
modo de recirculação de ar;

III - ser higienizados com álcool 70% (setenta por cento) ou similar sempre que chegarem ao terminal,
especialmente quanto aos puxadores, corrimãos e outros locais em que os usuários comumente aponham suas
mãos; e

IV - em se tratando de transporte público coletivo municipal, circular somente até as 21 (vinte e uma) horas.

§2° A indústrias no Município de Alto Piquiri deverão observar os procedimentos especificados a seguir:

I - controle do fluxo de pessoas no interior da indústria, de modo que sejam mantidas no máximo 4 (quatro)
pessoas por cada 100 (cem) metros quadrados, cada uma a no mínimo a 2 (dois) metros de distância da outra;
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II - não utilização de mão de obra de pessoas a partir de 60 (sessenta) anos de idade, portadoras de doenças
crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde debilitada;

III - disponibilização de locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores
façam a higienização frequente e adequada à prevenção do contágio e ao combate ao vírus;

IV - conscientização de seus colaboradores e funcionários sobre as condutas de prevenção ao contágio e de
combate ao vírus no ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem
das pessoas do grupo de risco de morte (inciso II);

V - regulação do uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores
possam se aglomerar, de modo a manter neles somente a quantidade de pessoas e o espaçamento previsto no
inciso I deste artigo;

VI - exigência os funcionários, para que adotem as medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação
e transmissão do COVID-19;

VII - manutenção dos ambientes ventilados e, caso isso não seja possível, manutenção dos aparelhos de ar-
condicionado limpos e não utilização de seu modo de recirculação de ar;

VIII - manutenção da higienização dos locais de uso comum, especialmente dos banheiros, equipando-os com
sabão e lixeiras cujo uso dispense o toque com as mãos;

IX - exigência de que os funcionários evitem o contato corporal entre eles, como o aperto de mão, beijo,
abraço;

X - organização e diluição do fluxo de pessoas na entrada e saída da indústria, de maneira a evitar o contato
físico entre elas e a proximidade entre os que por ali passarem;

XI - preferência pela compra via internet, telefone, delivery ou por qualquer outro meio não presencial, da
matéria-prima para a respectiva fabricação;

XII - proibição do compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como qualquer outro
utensílio de uso pessoal dos funcionários;

XIII - orientação dos funcionários quanto às medidas a serem adotas durante o uso do transporte público, para
a prevenção do contágio e transmissão do vírus;

XIV - adoção das medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato dos trabalhadores entre eles e
com eventual público externo;

XV - determinação para a utilização individual dos elevadores, se houver;

XVI - priorização de medidas para distribuir a atuação da força de trabalho ao longo do dia na indústria,
evitando a concentração de pessoas num único período;

XVII - desinfecção das superfícies das mesas após cada refeição;

XVIII - determinação imediata ao funcionário com sintomas da doença, como tosse e febre, para que procure
uma Unidade Básica de Saúde, orientando-o a se isolar das demais pessoas, principalmente das que
pertençam ao grupo de risco de morte, citado no inciso II deste artigo; 

XIX - disponibilização de máscaras aos funcionários e exigência de que as utilizem.

§3° Os comércios deverão também:

I - incentivar e facilitar aos usuários a venda por meio eletrônico, por telefone e o atendimento delivery e drive
thru;

II - incentivar e facilitar o conhecimento dos produtos disponíveis ao consumidor antes que ele adentre no
estabelecimento, de modo a diminuir a permanência do cliente em seu interior;

III - controlar, por força própria, o acesso das pessoas ao interior do seu estabelecimento, respeitando o
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máximo de 4 (quatro) pessoas por cada 100 (cem) metros quadrados de seu espaço disponível para compras
(nas lojas com mais de 100 metros quadrados) ou o máximo de uma pessoa por vez dentro do estabelecimento
(nas lojas com até 100 metros quadrados);

IV - organizar eventual fila que se forme no exterior do estabelecimento durante o período em que se aguarda
para nele adentrar, orientando os usuários a manter distância mínima de 2 (dois) metros entre si, mediante
sinalização visual no chão inclusive;

V - disponibilizar aos usuários, na entrada do estabelecimento e nos caixas, álcool 70%, álcool gel ou similar,
orientando-os a fazer  higienização das mãos antes de adentrarem ao estabelecimento, bem como antes e
após o empacotamento e o pagamento dos produtos;

VI - disponibilizar aos funcionários do estabelecimento, álcool 70%, álcool gel ou similar, exigindo-lhes a
utilização do produto para a higienização das mãos com frequência e obrigatoriamente antes de cada
atendimento, entre outros equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;

VII - exigir, na medida do possível, que apenas uma pessoa da família do usuário adentre ao estabelecimento
para as compras bem como que crianças não tenham acesso ao seu interior;

VIII - propiciar o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre seus servidores, se possível, inclusive por meio
de rodízio a fim de diminuir o número deles num mesmo horário;

IX - exigir que os funcionários dos caixas higienizem, com frequência, os equipamentos e objetos por eles
usados durante os seus trabalhos, em especial as bancadas de empacotamento dos produtos e as máquinas
para pagamento com cartão;

X - evitar que o funcionário que esteja no caixa exerça outras atividades dentro do estabelecimento,
especialmente as que envolvem a manipulação dos produtos;

XI - não utilizar de mão de obra de pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas,
doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde debilitada;

XII - disponibilizar locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores façam
a higienização frequente e adequada à prevenção do contágio e ao combate ao vírus;

XIII - conscientizar seus colaboradores e funcionários sobre as ,condutas de prevenção do contágio e de
combate ao vírus no ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem
das pessoas do grupo de risco;

XIV - regular o uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores possam
se aglomerar, de modo a manter neles, se possível, a quantidade máxima de pessoas e o espaçamento
previstos nos incisos III e V deste artigo e, em não sendo possível, propiciar-lhes e exigir-lhes que utilizem
máscaras de proteção e outros equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;

XV - exigir aos funcionários que adotem as medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação e
transmissão do COVID-19;

XVI - manter os ambientes ventilados e, caso em que isso não seja possível, manter os aparelhos de ar-
condicionado limpos e não utilizar seu modo de recirculação de ar;

XVII - manter higienizados os locais de uso comum, especialmente os banheiros, equipando-os com sabão e
lixeiras cujo uso dispense o toque com as mãos;

XVIII - evitar e exigir que os funcionários evitem o contato corporal entre eles e para com os clientes, como o
aperto de mão, o beijo, o abraço;

XIX - organizar e diluir o fluxo de pessoas na entrada e saída do comércio, de maneira a evitar o contato físico
e a proximidade entre os que por ali passarem;

XX- preferir a compra via internet, telefone, delivery ou por qualquer outro meio não presencial, dos itens a
serem vendidos aos consumidores;

XXI - proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como qualquer outro
utensílio de uso pessoal;
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XXII - priorizar medidas para distribuir a atuação da força de trabalho ao longo do dia no estabelecimento,
evitando a concentração de pessoas num único período;

XXIII - desinfetar as superfícies das mesas após cada refeição;

XXIV - orientar os funcionários quanto às medidas a serem adotas durante o uso do transporte público, para a
prevenção do contágio e transmissão do vírus;

XXV - adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato entre os trabalhadores e entre eles e
eventual público externo;

XXVI- determinar a utilização individual dos elevadores, quando houver;

XXVII - determinar imediatamente ao funcionário com sintomas da doença, como tosse e febre, que procure
uma Unidade Básica de Saúde, orientando-o a se isolar das demais pessoas, principalmente das que
pertençam ao grupo de risco;

XXVIII - higienizar os carrinhos de transporte de mercadorias com frequência, especialmente os seus
puxadores e outros locais comumente manuseados pelos consumidores; e

XXIX - adotar qualquer outra medida que se mostre necessária e possível no caso para a prevenção ao
contágio e transmissão do COVID-19.

§4° Os mercados, supermercados, mercearias deverão, além das medidas próprias para os comércios,
também:

I - permitir que cada consumidor permaneça por no máximo 1 (uma) hora e dentro do estabelecimento, em
cada acesso que lhe for deferido; e

II - limitar o número de produtos por cliente, especialmente os que se destinam à higiene, alimentação e saúde,
a fim de evitar a formação de estoques domiciliares em detrimento da coletividade.

§5° Os prestadores de serviços deverão ainda:

I - incentivar e facilitar aos usuários a venda do serviço por meio eletrônico, por telefone e o atendimento em
domicílio;

II - incentivar e facilitar o conhecimento dos serviços disponíveis ao consumidor antes que ele adentre no
estabelecimento, de modo a diminuir a permanência do cliente em seu interior;

III - controlar, por força própria, o acesso das pessoas ao interior do seu estabelecimento, respeitando o
máximo de 4 (quatro) pessoas por cada 100 (cem) metros quadrados de seu espaço disponível para compras,
nas lojas com mais de 100 (cem) metros quadrados ou o máximo de uma pessoa por vez dentro do
estabelecimento, nas lojas com até 100 (cem) metros quadrados;

IV - organizar eventual fila que se forme no exterior do estabelecimento durante o período em que se aguarda
para nele adentrar, orientando os usuários a manterem distância mínima de 2 (dois) metros entre si, mediante
sinalização visual no chão inclusive;

V - disponibilizar aos usuários, na entrada do estabelecimento e nos caixas, álcool 70%, álcool gel ou similar,
orientando-os a fazerem a higienização das mãos antes de adentrarem ao estabelecimento, bem como antes e
após o empacotamento e o pagamento dos produtos;

VI - disponibilizar aos funcionários do estabelecimento, álcool 70%, álcool gel ou similar, exigindo-lhes a
utilização do produto para a higienização das mãos com frequência e obrigatoriamente antes de cada
atendimento, entre outros equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;

VII - exigir, na medida do possível, que apenas uma pessoa da família do usuário adentre ao estabelecimento,
bem como que crianças não tenham acesso ao seu interior;

VIII - propiciar o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre seus servidores, se possível, inclusive por meio
de rodízio, a fim de diminuir o número deles num mesmo horário ou, se não possível, propiciar-lhes e exigir-
lhes o uso de máscaras e outros equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão;05/05/2021 DECRETO Nº 1446_2021
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IX - exigir que os funcionários dos caixas higienizem, com frequência, os equipamentos e objetos por eles
usados durante os seus trabalhos, em especial as bancadas de empacotamento dos produtos e as máquinas
para pagamento com cartão;

X - evitar que o funcionário que esteja no caixa exerça outras atividades dentro do estabelecimento,
especialmente as que envolvem a manipulação de produtos;

XI - não utilizar de mão de obra de pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas,
doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde debilitada;

XII - disponibilizar locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores façam
a higienização frequente e adequada à prevenção do contágio e ao combate ao vírus;

XIII - conscientizar seus colaboradores e funcionários sobre as condutas de prevenção do contágio e de
combate ao vírus no ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem
das pessoas do grupo de risco de morte;

XIV - regular o uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores possam
se aglomerar, de modo a manter neles, se possível, a quantidade máxima de pessoas e o espaçamento,
previstos nos incisos III e IV deste parágrafo, e, em não sendo possível, orientar que utilizem máscaras de
proteção e outros equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;

XV - exigir aos funcionários que adotem as medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação e
transmissão do COVID-19;

XVI - manter os ambientes ventilados e, em caso em que isso não seja possível, manter os aparelhos de ar-
condicionado limpos e não utilizar seu modo de recirculação de ar;

XVII - manter higienizados os locais de uso comum, especialmente os banheiros, equipando-os com sabão e
lixeiras cujo uso dispense o toque com as mãos;

XVIII - evitar e exigir que os funcionários evitem o contato corporal entre eles e para com os clientes, como o
aperto de mão, o beijo, o abraço;

XIX - organizar e diluir o fluxo de pessoas na entrada e saída do comércio, de maneira a evitar o contato físico
e a proximidade entre os que por ali passarem;

XX - preferir o atendimento individual e por agendamento via internet, telefone ou por qualquer outro meio não
presencial, dos serviços;

XXI - proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como de qualquer outro
utensílio de uso pessoal;

XXII - priorizar medidas para distribuir a atuação da força de trabalho ao longo do dia no estabelecimento,
evitando a concentração de pessoas num único período;

XXIII - desinfetar as superfícies das mesas após cada refeição;

XXIV - orientar os funcionários quanto às medidas a serem adotas durante o uso do transporte público, para a
prevenção do contágio e transmissão do vírus;

XXV - adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato entre os trabalhadores e entre eles e
eventual público externo;

XXVI- determinar a utilização individual dos elevadores, quando houver;

XXVII - determinar imediatamente ao funcionário com sintomas da doença, como tosse e febre, que procure
uma Unidade Básica de Saúde, orientando-o a se isolar das demais pessoas, principalmente das que
pertençam ao grupo de risco;

XXVIII - higienizar os carrinhos de transporte de mercadorias com frequência, especialmente os seus
puxadores e outros locais comumente manuseados pelos usuários do serviço;

05/05/2021 DECRETO Nº 1446_2021

192.168.20.253:8085/atoslegal/atooficialdecretoprint/ 8/10

XXIX - adotar qualquer outra medida que se mostre necessária e possível no caso para a prevenção ao
contágio e transmissão do COVID-19;

XXX - adotar medidas que evitem a aglomeração de pessoas nas salas de espera;

XXXI - priorizar o teletrabalho, quando possível.

§6° As atividades ligadas à construção civil deverão também:

I - controlar o fluxo de pessoas no local da construção, de modo que sejam mantidas no máximo 4 pessoas por
cada 100 (cem) metros quadrados, cada uma a, no mínimo, 2 (dois) metros de distância da outra;

II - não utilizar de mão de obra de pessoas que pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças
crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensos e com a imunidade ou a saúde debilitada;

III - disponibilizar locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores façam a
higienização frequente e adequada à prevenção do contágio e ao combate ao vírus;

IV - conscientizar seus colaboradores e funcionários sobre as condutas deprevenção ao contágio e de combate
ao vírus no ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem das
pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas,
hipertensos e com a imunidade ou a saúde debilitada;

V - regular o uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores possam
se aglomerar, de modo a manter neles somente a quantidade de pessoas e o espaçamento previsto no inciso I
deste parágrafo;

VI - exigir dos funcionários, a adoção de medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação e
transmissão do COVID-19;

VII - manter os ambientes ventilados e, em caso em que isso não seja possível, manter os aparelhos de ar-
condicionado limpos e não utilizar seu modo de recirculação de ar;

VIII - manter higienizados os locais de uso comum, especialmente os banheiros, equipando-os com sabão e
lixeiras cujo uso dispense o toque com as mãos;

IX - evitar e exigir que os funcionários evitem o contato corporal entre eles, como o aperto de mão;

X - organizar e diluir o fluxo de pessoas na entrada e saída da obra, de maneira a evitar o contato físico e a
proximidade entre os que por ali passarem;

Art. 7º As aulas em Escolas e Cmeis da rede municipal de ensino e o transportes escolar, seguirão a
RESOLUÇÃO SESA nº 098/2021 e RESOLUÇÃO SESA nº 240/2021, ou outra que venha a substituir.

Art. 8º Supermercados com limitação da capacidade em 50%, com fiscalização de responsabilidade do
proprietário do estabelecimento, no controle do números de pessoas e adoção de medidas preventivas para o
COVID-19.

I - Pessoas do grupo de risco (adultos com 60 anos ou mais, gestantes e crianças menores de 12 (doze) anos),
portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas, com imunidade ou saúde
debilitadas, não e recomendado o acesso;

II - Recomenda-se o acesso de apenas uma pessoa da mesma família.

Art. 9º Os velórios e sepultamentos ficarão restritos aos familiares (exceto idosos com 60 anos ou mais e
crianças), que deverão envidar esforços para manter distância e aglomerações o máximo de tempo possível,
devendo as empresas prestadoras de serviços manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim
como disponibilizar álcool em gel ou líquido a 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do
ambiente, sem prejuízo de outras orientações emitidas pela Vigilância Sanitária.

Parágrafo único Recomenda-se velórios com duração máxima de 6 horas.

Art. 10. Pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares,
diabéticas, hipertensas, com imunidade ou saúde debilitadas somente poderão sair de seu domicílio, se
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necessário, para a prática de exercício físico nas imediações e por pequeno período de tempo, bem como para
atividades essenciais à sua sobrevivência e saúde.

Art. 11. Os serviços e atividades adiante relacionados deverão funcionar sob as seguintes restrições de
horário, modalidade de atendimento e regras de ocupação e capacidade:

I - atividades comerciais de rua não essenciais, estabelecimentos, galerias centros comerciais e de prestação
de serviços não essenciais, incluindo cinemas e tabacarias, bem como piscinas de uso público: das 8 (oito)
horas às 22 (vinte e duas) horas, em qualquer dia da semana, com limitação de 50% (cinquenta por cento) de
ocupação;

II - academias de ginástica para práticas esportivas individuais ou coletivas: das 6 (seis) horas às 22 (vinte e
duas) horas, em qualquer dia da semana, com limitação de 30% (trinta por cento) de ocupação;

III - restaurantes, bares, pizzarias, lanchonetes, carrinhos de lanche, pastelarias, docerias, cafeterias,
sorveterias, lojas de açaí e comércios de assados: das 10 (dez) horas às 23 (vinte e três) horas, em qualquer
dia da semana, desde que o atendimento não seja feito nos passeios públicos e com limitação da capacidade
em 50%, permitindo-se o funcionamento durante 24 horas apenas por meio da modalidade de delivery;

V - lojas de conveniência: em qualquer horário e dia da semana, desde que não disponibilizem mesas e
cadeiras aos seus clientes em espaço aberto ou no passeio público; e

Art. 12. No desenvolvimento das atividades permitidas por este Decreto, são obrigatórias as seguintes
condutas:

I - trabalho remoto para todas as funções em que isso for possível e;

II - a implantação de horas de trabalho escalonadas para reduzir a aglomeração no transporte público durante o
horário de pico de deslocamento;

III - evitar viagens de trabalho aéreas ou rodoviárias intermunicipais e interestaduais em coletivos;

IV - restringir ou proibir atendimento de idosos e pessoas com comorbidades em locais e atividades cuja
natureza aumenta o risco de infecção pelo COVID-19;

V - seguir estritamente as orientações da Divisão de Vigilância em Saúde para cada atividade de risco;

VI - evitar a utilização de mão de obra dos que convivem imprescindivelmente com pessoas a partir de 60
(sessenta) anos de idade, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas
e, com a imunidade ou a saúde debilitada.

Art. 13. Ficam permitidos a prática esportiva de modalidades como futebol, vôlei, basquete e outros jogos
esportivos, amadores, em campos ou quadras privadas que sirvam para tanto, e autoriza a retomada de
atividades e provas campeiras, como tiro de laço, desde que observadas as restrições do decreto  de
enfrentamento ao COVID-19 a seguir estabelecidas:

I - sejam previamente comunicados à Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, mencionando o local e os
participantes, assim como o responsável pela prática esportiva, cujo comunicado deverá ser assinado pelo
responsável e conter informações verídicas;

II - no portão de entrada de todas as quadras e próximo ao banco de reservas, seja disponibilizado álcool 70%
e seu uso seja feito de maneira regular;

III - os ambientes que serão utilizados em decorrência do esporte deve ser devidamente higienizado, e
cabendo tal ônus ao responsável pelo local onde acontecerá o evento;

IV - Em caso de temperatura corporal acima de 37,5ºC, A pessoa será considerado como um caso suspeito e
deverá ser orientado imediatamente a se dirigir a rede pública ou privada de saúde e só podendo retornar aos
campos ou quadras após atestada sua liberação pelo respectivo médico;

V - as equipes cheguem aos locais das partidas em momentos distintos, evitando aglomeração de pessoas;

VI - não haja torcedores, saliento em questão da  prova de laço o veto à presença de público;

VII - É proibida a participação de pessoas maiores de 60 (sessenta) anos ou do grupo de risco;
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VIII - não haja comemoração, e nem cumprimentos que importem em contato físico no caso de gol;

IX - os uniformes e equipamentos sejam correta e frequentemente higienizados;

X - os utensílios para a ingestão de bebidas e alimentos sejam de uso individual, sendo proibido seu 
compartilhamento;

XI - haja, no mínimo, 3 (três) bolas, substituindo-se a que sair do campo ou quadra por outra previamente 
higienizada;

XII - após o término, as equipes deixem o local o mais breve possível, evitando a todo tempo aglomerações; 

XIII - não haja a realização de confraternização após e antes do jogo;

XIV- cada equipe designe um representante que será responsável pelo descarte e reposição das máscaras dos 
seus atletas, devendo ser utilizados lixos específicos para este descarte, próximos aos bancos de reserva;

XV - a ocupação dos bancos seja feita com o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas; 

XVI - todos os participantes, inclusive os jogadores em campo ou quadra, usem máscara;

XVII- equipe seja composta de, no máximo, 16 (dezesseis) pessoas, incluindo atletas, comissão técnica e 
responsável pela equipe;

Art. 14. Compete à Secretaria de Estado da Segurança Pública SESP, por meio da Polícia Militar do Estado 
do Paraná, em cooperação com as guardas municipais, quando possível, a intensificação de fiscalização, para 
integral cumprimento das medidas previstas neste Decreto.

Parágrafo único As disposições previstas no caput deste artigo não afastam as atribuições e competências 
complementares de fiscalização das Secretarias Municipais de Saúde.

Art. 15. O descumprimento deste decreto, sujeitar-se-ão os responsáveis pelos locais e estabelecimentos a 
uma multa de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) e aos frequentadores uma multa individualmente de 
R$ 200,00 (duzentos reais) para cada pessoa.

§ 1º O infrator deverá apresentar algum documento pessoal que contenha o número de seu CPF, para que seja 
lavrado o auto de infração com prazo de dez dias para defesa. Caso o recurso seja aceito, a multa é cancelada. 
Se não, ela deverá ser paga sob pena de inscrição em dívida ativa municipal.

§ 2º Os pais ou responsáveis, são responsáveis para fazer com que seus filhos, quando menores de 18 anos, 
cumpram o disposto na legislação municipal. Em caso destes descumprirem a legislação a multa será revertida 
aos pais ou responsáveis.

Art. 16. Este Decreto entra na data de sua publicação, revogando-se o Art.5 do Decreto nº 1430/2021, de
07/04/2021.

Alto Piquiri, 05 de Maio de 2021.

Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 73/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: J. A. A. MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME
DO OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de postes modelo atlanta..
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$ 
45.360,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais) a serem pagos conforme 
o cumprimento dos requisitos constantes no Contrato da Dispensa nº 27/2021.
Alto Piquiri - PR, 06 de maio de 2021.
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Contratante
ALESSANDRO DA CUNHA JUSTINO
Representante Legal
Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO SUL
Estado do Paraná
PORTARIA N° 095/2021, DE 05 DE MAIO DE 2021
SÚMULA: DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA NOMEAÇÃO DO 
SERVIDOR EDER SILVA CORDEIRO, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pela legislação vigente e de conformidade 
com o Edital nº 01/2019, de 02 de janeiro de 2019 – Abertura do Processo Seletivo 
Simplificado,
RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR até 07 de novembro de 2021, o prazo da Portaria n° 129/2019, 
de 06 de novembro de 2019, que nomeou o Servidor EDER SILVA CORDEIRO, 
inscrito na CI/RG sob n.º 8.094.306-7 SSP/PR e CPF n.º 007.773.019-46, no 
Cargo de Provimento Temporário de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
E EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 horas, com lotação na Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto 
no artigo anterior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PAÇO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS 05 DE MAIO 
DE 2021.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal de Cafezal do Sul

RESUMO DE CONTRATOS E ADITIVO
Contrato de prestação de serviços nº 043/2021
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Contratado: GLAUCIELE DE OLIVEIRA VALDEZ FURLANETO – FONOAUDIOLOGA 
- ME
Objeto: Prestação de serviços aos usuários do Cisa na área da saúde, com a 
realização de consultas na especialidade de Fonoaudiologia e exames de audiometria, 
nos municípios consorciados, com valores pagos de acordo com a tabela do Cisa
Valor: R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais) anuais
Prazo: início em 03 de maio de 2021 e término em  03 de maio de 2022.
Fundamentação: Inexigibilidade n° 026/2021

Termo Aditivo nº 001/2021
Ref. Contrato de prestação de serviços n° 022/2019
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: PAIVA BERTACHINI & CIA LTDA
Objeto: Fica aditado o contrato de prestação de serviços n° 022/2019, prorrogando-
se o prazo pactuado na cláusula décima terceira, passando o término para 14 de 
março de 2022.
Umuarama, 05 de maio de 2021.
NILSON MANDUCA
 Coordenador
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA
Estado do Paraná
 PORTARIA Nº. 3534/2021
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-PR, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, com 
as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação 
formulada, a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), 
totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta 
Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para 
transportar pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao 
mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias 
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº. 3535/2021
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 LUIZ CARLOS PEREIRA, Motorista, portador do 
Cadastro de pessoa física CPF sob nº 561.348.439-20 e Carteira de Identidade 
RG sob nº 4.103.716-4 SSP-PR, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, com 
as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação 
formulada, a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), 
totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta 
Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para 
transportar pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao 
mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias 
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº. 3536/2021
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 DELAUDE ANTONIO BIFFI, Motorista, portador 
do Cadastro de pessoa física CPF sob nº 388.972.299-72 e Carteira de Identidade 
RG sob nº 2.199.499 SSP-PR com base na Lei Municipal nº. 239/2010, com as 
modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, 
a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 
630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta Corrente Especifica, 
para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para transportar pacientes 
para realização de exames e consultas médicas, referente ao mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias 
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº. 3537/2021
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 WELLINGTON RICARDO DA SILVA SANTOS, 
portador do Cadastro de pessoa física CPF sob nº 350.544.959-00 e Carteira de 
Identidade RG sob nº 42.377.171-1 SSP-SP, Motorista, com base na Lei Municipal 
nº. 239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em 
vista solicitação formulada, a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 
(setenta reais), totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas 
na Conta Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas 
cidades, para transportar pacientes para realização de exames e consultas médicas, 
referente ao mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias 
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº. 3538/2021
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 CESAR FINCATI MIRANDA, Motorista, portador 
do Cadastro de pessoa física CPF sob nº 274.090.738-96 e Carteira de Identidade 
RG sob nº 27.401.422-1 SSP-SP, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, com as 
modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, 
a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 
630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta Corrente Especifica, 
para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para transportar pacientes 
para realização de exames e consultas médicas, referente ao mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias 
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº. 3539/2021
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 AVERALDO ALEXANDRE DE ALMEIDA, portador 
do Cadastro de pessoa física CPF sob nº 022.701.139-26 e Carteira de Identidade 
RG sob nº 5.105.651-5 SSP-PR, Motorista, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, 
com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação 
formulada, a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), 
totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta 
Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para 
transportar pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao 
mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias 
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº. 3540/2021
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 EDEVALDO APARECIDO MORO, Motorista, 
portador do Cadastro de pessoa física CPF sob nº 760.153.009-49 e Carteira de 
Identidade RG sob nº 5.206.324-8 SSP-PR, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, 
com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação 
formulada, a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), 
totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta 
Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para 
transportar pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao 
mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias 
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº. 3541/2021
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 GILBERTO AP. GALORO PICOLOTTO, Motorista, 
portador do Cadastro de pessoa física CPF sob nº 911.090.789-00 e Carteira de 
Identidade RG sob nº 510.483-5 SSP-PR, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, 
com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação 
formulada, a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), 
totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta 
Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para 
transportar pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao 
mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias 
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº. 3542/2021
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 VALDOMIRO DA CRUZ, Motorista, portador do 
Cadastro de pessoa física CPF sob nº 276.118.099-20 e Carteira de Identidade 
RG sob nº 1.644.184-8 SSP-SP, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, com 
as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação 
formulada, a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), 
totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta 
Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades da 
região a serviço do município de Tapira, referente ao mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias 
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº. 3543/2021
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 RENATO FERREIRA DA MOTA, portador do 
Cadastro de pessoa física CPF sob nº 040.590.439-82 e Carteira de Identidade RG 
sob nº 8.837.482-2 SSP-PR, Motorista, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, 
com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação 
formulada, a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), 
totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta 
Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para 
transportar pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao 
mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias 
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
Estado do Paraná
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 103/2020
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 AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA VIDA NOVA LTDA. – ME, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.664.900/0001-57, com estabelecimento à Rod. 
Vitorino Marques (PR-479), km 0,5, Zona Rural, na cidade de Tuneiras do Oeste, 
Estado do Paraná, com telefone de contato (44)3653-1264, representada neste ato 
por Valter Darolt, brasileiro, empresário, portador(a) da CI/RG nº 067.263 SESP/MS, 
inscrito(a) no CPF/MF nº 249.686.251-20, doravante denominada CONTRATADA, 
tem entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 103/2019, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2020), com as seguintes condições:
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditivo de 25% (vinte e cinco 
por cento) no Item 2, constante do contrato oriundo do PREGÃO PRESENCIAL 
017/2020, considerando a vantajosidade à Administração Pública e observando a 
viabilidade técnica e econômica da contratação no que diz respeito a economia de 
recursos, agilidade, centralização dos serviços e principalmente dar continuidade ao 
objeto licitado, conforme tabela abaixo:
Item Descrição % Desconto Unidade Quant. Va l o r 
Unit. (R$) Valor Total (R$)
2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MECÂNICOS EM 
GERAL, EM CAMINHÕES INCLUSIVE SERVIÇOS NOS SISTEMA DE DIREÇÃO, 
HIDRÁULICOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR, CAIXA DE 
MARCHAS E REGULAGENS EM GERAL (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) 
63 UNIDADE 01 12.500,00 12.500,00
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ITENS ADITIVADOS
2.1 Com a alteração, o valor inicialmente contratado passa de R$-135.000,00 (cento e 
trinta e cinco mil reais) para R$-147.500,00 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos 
reais), considerando o acréscimo de R$-12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
3.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com 
base no artigo 65, §1º, da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Quarta, § 4° do CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 103/2020.
4.0 – CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:
4.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no 
Contrato.
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de 
aditamento e na presença de 2 (duas) testemunhas.
Tuneiras do Oeste, 04 de maio de 2021.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA VIDA NOVA LTDA. – ME
Valter Darolt
Representante Legal
Contratante Contratada
Testemunhas:
1 . ______________________________ 2 . 
_______________________________
Nome:   Juliana C. Santos Tamura Bispo Nome: Isabela Loiola Pompolo
R.G.  :   9.205.965-0 SSP/PR  R.G.  : 13.950.034-2 SSP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
COTA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA
COTA DE 25% PARA ME/EPP/MEI
ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS VISANDO A MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 
PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO 
OESTE.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 19/05/2021 às 08:30h
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 001/06, Lei 
Complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 001/09, Decreto Municipal nº 071/17, 
Decreto Municipal nº 123/2018, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei Estadual 
nº 15.608/07.
INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas no Paço Municipal, 
situado na Rua Santa Catarina, 409 – Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste, 
pelo telefone (44)3653-1301, através do acesso ao link do Portal da Transparência no 
site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email: licita.tuneiras@gmail.com.
Tuneiras do Oeste, 05 de maio de 2021.
Juliana C. Santos Tamura Bispo
Pregoeira
Portaria 023/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ
Estado do Paraná
DECRETO Nº 070/2021
De 05 de maio de 2021
“ALTERA MEMBRO DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DE CRISE DO 
CORONAVIRUS - COVID 19” (Decreto nº 062/2021).
DÉCIO JARDIM, Prefeito Municipal de Xambrê, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e;
CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública Organização 
Mundial de Saúde - OMS;
CONSIDERANDO a Portaria nº 356 de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de 
evitar a disseminação da doença em Xambrê;
CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº 014/2020; 015/2020; 018/2020; 
019/2020; 020/2020; 024/2020; 026/2020 e 027/2020, que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (covid-19) e dá outras 
providências;
CONSIDERANDO que a situação é extremamente preocupante e grave e necessita 
de contínua tomada de decisão em nosso município até que seja debelada;
CONSIDERANDO o Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento a doença 
pelo Coronavírus (Covid-19);
RESOLVE:
DECRETAR, Art. 1º alterar membro do Comitê de Gerenciamento da emergência de 
saúde pública, de importância internacional, decorrente do coronavírus - COVID 19, 
com o objetivo de coordenar ações e medidas públicas para enfrentamento, formada 
pelos seguintes por membros:
I-Secretaria Municipal de Administração;
a)Dorival Pereira da Silva
II-Secretaria Municipal de Educação;
a)Rosicleia Cecilia Ferreira
III-Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico do Meio Ambiente;
a) Carlos Marques
IV - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos;
a)Wanderley Penha
V-Secretaria Municipal de Assistência Social;
a) Rosangela Moraes Rosa Jardim
VI – Secretária de Industria e Comercio;
A) Carlos Eduardo Meira Freire
VII - Secretária Municipal de Fazenda;
a) Adriana Galharino Gouveia
VIII - Vigilância Sanitária
a) Paulo dos Santos Aires.
IX–Secretaria de Saúde;
a) Elio de Azevedo Oliveira
X–Vigilância Epidemiológica;
a) Sonia Rodrigues dos Santos
XI- Secretaria Controladoria Municipal
a) Thiago Vinício de Oliveira
XII- Secretária de tributação
a)André Luiz Silva Rocha
XIII- Secretaria de Recursos Humanos
a) Cleisiane Casagrande T. S. Favero
XIV- Coordenadora do Pronto Atendimento
a)Mariá Leonor da Silva Branco
XV- Coordenadora Geral da Atenção Primaria
a) Fernanda Pereira Custódio
Parágrafo único. O Conselho de gerenciamento de crise será presidido pelo membro 
da Secretaria Municipal de Saúde que representará o conselho para todos os efeitos 
legais.
Art. 2º A atuação como membro da comissão a que se refere este decreto será 
considerado para todos os fins serviço público relevante e gratuito.
Art. 3º As reuniões serão registradas em ata por Secretário (a) escolhido (a) pelos 
membros do conselho na primeira reunião.
Xambrê, 05 de maio de 2021
DÉCIO JARDIM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ
Estado do Paraná
-PORTARIA Nº 125/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
R  e  s  o  l  v  e:-
CONCEDER: A servidora BENEDITA MARTINS DOS SANTOS, brasileira, portadora 
do RG sob nº 5.852.213-9 e inscrita no CPF sob nº 870.400.509-00 servidora 
desta municipalidade, ocupante do cargo de Professor. Pertencente do magistério 
municipal, Licença Prêmio, conforme o artigo nº 53 da Lei Municipal nº 1583/2004, 
pelo prazo de 03 meses a contar de 03 de maio de 2021 até 31 de julho de 2021
Registre-se.
Anote-se.
Publique-se.
Prefeitura Municipal de Xambrê, 05 de maio de 2021
DÉCIO JARDIM
- Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ
Estado do Paraná
-PORTARIA Nº 124/2021
Prorrogar Licença para tratamento de Saúde a Servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
R  e  s  o  l  v  e:-
PRORROGAR: a Srª. CLAUDENETE SOARES DE FREITAS portadora do RG 
º 3.555.916-7 e inscrita no CPF nº 479.338.019-00, ocupante do cargo efetivo de 
Agente de Saúde, lotada na Secretaria de Saúde, a Licença por 180 (cento e oitenta) 
dias para fins de Tratamento de Saúde, conforme preconiza o Art. 131 do Estatuto 
dos Servidores, a partir de 22 de abril de 202, esta portaria entra em vigor nesta data.
Registre-se.
Anote-se.
Publique-se.
Prefeitura Municipal de Xambrê, 04 de maio de 2021
DÉCIO JARDIM
-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ
Estado do Paraná
DECRETO Nº 67/2021
Homologo o julgamento proferido pelo pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas 
apresentadas ao Pregão Presencial nº 16/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais.
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo pregoeiro e Equipe de 
Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 16/2021, conforme 
“Ata de Sessão pública”, que conta que o objeto deve ser adjudicado a empresa 
TURBOVIP TELECOM LTDA, CNPJ 13.169.301/0001-95 para prestação de Serviço 
de Comunicação Multimídia (SCM) para execução e fornecimento de serviço de 
acesso à internet de alta velocidade, através de link sob rede de rádio Wireless e fibra 
óptica, fornecimento de materiais e mão de obra, visando o acesso continuo através 
de circuito dedicado a rede mundial de computadores (Internet), para atendimento 
ao Paço Municipal e diversas Secretarias do Município de Xambrê, bem como seus 
distritos, no valor de R$ 52.140,00 (cinquenta e dois mil cento e quarenta reais).
Art. 2º. Fica o setor competente autorizado a elaborar o contrato, conforme edital, 
depois de cumpridas todas as formalidades legais.
Xambrê/PR, 04 (quatro) de maio de 2021.
DÉCIO JARDIM
Prefeito do Município de Xambrê

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021
HOMOLOGAÇÃO EM 27/04/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM 
SERVIÇOS
CNPJ: 00.165.960/0001-01
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 
SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DOS DADOS PRÉ-
EXISTENTES, IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, 
MANUTENÇÃO QUE GARANTA AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E 
EVOLUTIVAS, SUPORTE TÉCNICO VIA TELEFONE, ACESSO REMOTO OU VISITA 
“IN-LOCO”, E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS DOS SISTEMAS, PARA ATENDER 
A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, CONFORME DESCRIÇÕES DOS 
SERVIÇOS CONTIDAS NOS ANEXOS I e V DESTE EDITAL.
VALOR: R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais).
VIGÊNCIA: 30/04/2022
FORUM: COMARCA DE XAMBRÊ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 077/2021
Processo Administrativo nº 042/2021
Pregão Eletrônico nº 023/2021
Homologação em 03/05/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 03.047.652/0001-70
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN, TIPO PASSEIO, 0 KM, 
PARA USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE ALTO 
PARAÍSO, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL – 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
VALOR: R$ 132.000,00 (Cento e Trinta e Dois Mil Reais).
VIGÊNCIA: 04/05/2022.
FORUM: COMARCA DE XAMBRÊ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 076/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021
HOMOLOGAÇÃO EM 03/05/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS CÉU AZUL LTDA - EPP
CNPJ: 09.509.512/0001-52
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 
15.000 LITROS USADO-REFORMADO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, COM 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL – ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA.
VALOR: R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 04/05/2022
FORUM: COMARCA DE XAMBRÊ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 1447/2021
Homologa Julgamento proferido no Processo Licitatório Pregão nº 25/2021, 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 25/2021, que tem por objeto a (o) Contratação de empresa 
para fornecimento de peças e mão de obra em relógio ponto, conforme ANEXO I 
do edital..
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo 
relacionada.
PROPONENTE: VALOR TOTAL
WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
R$ 30.288,74    trinta mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta 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, 05 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: 74/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
DO OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e mão de obra em relógio ponto, 
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$ 30.288,74 (trinta mil, 
duzentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) a serem pagos conforme o cumprimento dos 
requisitos constantes no Edital do Pregão nº 25/2021.
Alto Piquiri - PR, 06 de maio de 2021.
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Contratante
CARLOS EDUARDO ZANQUETTA CARDOZO
Representante Legal da Empresa
Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
DESPACHO
ACOLHO o Parecer da Comissão de Licitação e do Assessor Jurídico referente à 
Licitação na modalidade Dispensa Por Limite nº 27/2021, para Contratação de 
empresa para fornecimento de postes modelo atlanta.
HOMOLOGO a presente decisão de dispensa para contratação da empresa:
J. A. A. MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME, CNPJ/MF: nº 32.735.001/0001-70, 
Contratação de empresa para fornecimento de postes modelo atlanta., determinando 
sua publicação na Imprensa Oficial como forma e eficácia dos atos, em conformidade 
com o estabelecido no Artigo 72 da Lei n.º 14133/21 bem como todas as providências 
necessárias ao bom e fiel cumprimento da Lei.
Alto Piquiri-Pr, 05/05/2021
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO jORGE DO PATROCíNIO
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 124/2021
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: FERNANDO ROMUALDO MACIEL EIRELI, inscrita 
no CNPJ nº 07.091.701/0001-22, com sede à RODOVIA PR 490,, nº  , PARQUE INDUSTRIAL 
- 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCÍ, Estado do PR, Brasil, neste ato 
representado pelo Sr. FERNANDO ROMUALDO MACIEL, portador(a) do RG. nº  75277083 
SSP/PR., e do CPF/MF Nº 043.461.369-07, resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação 
Modalidade de Pregão nº 30/2021, Processo n° 82, data da homologação da licitação 15/04/21, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
Constitui como objeto do presente Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE 
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 44 (quarenta e quatro) LUGARES, COM AR CONDICIONADO E BANHEIRO PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ. sendo vencedor dos itens abaixo descritos:
DO PREÇO
Pela prestação de serviços do objeto do presente contrato, o Município de São Jorge do 
Patrocínio – Pr., pagará a importância de R$-114.000,00-(cento e quatorze mil reais), á 
empresa acima citada, neste definida como CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de (12 (dose)) meses, tendo início em 05/05/2021 e término 
previsto para 05/05/2022, 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.
São Jorge do Patrocínio-PR, 05 de maio de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 125/2021
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: LEANDRO FERREIRA ARRIAS, inscrita no CNPJ 
nº 08.832.904/0001-95, com sede à PR - 490, nº 421, PARQUE INDUSTRIAL - 87555-000 
na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. 
LEANDRO FERREIRA ARRIAS, brasileiro, casado, portador do RG. nº 9.483.221-7 SSP/PR, e 
do CPF/MF Nº, residente e domiciliado à PR - 490, nº 421, Parque Industrial, CEP - 87.555-000 
na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, resolvem firmar o presente Contrato, 
da Licitação Modalidade de Pregão nº 29/2021, Processo n° 81, data da homologação da 
licitação 19/04/21, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
Constitui como objeto do presente Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS, INCLUINDO MATERIAIS, PARA 
MANUTENÇÃO DE BENS DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ sendo vencedor dos 
itens abaixo descritos:
DO PREÇO
Pela prestação de serviços do objeto do presente contrato, o Município de São Jorge do 
Patrocínio – Pr., pagará a importância de R$-292.521,64- (duzentos e noventa e dois mil 
quinhentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), a empresa acima citada, neste 
definida como CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de (12 (dose)) meses, tendo início em  05/05/2021 e término 
previsto para 05/05/2022, 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.
São Jorge do Patrocínio-PR, 05 de maio de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 126/2021
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: L. FERREIRA DE LIMA, inscrita no CNPJ nº 
10.728.135/0001-21, com sede à RUA ROSALINA RIBEIRO, nº  , CENTRO - 87555-000 na 
cidade de SÃO JORGE DO PATROCÍ, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. 
LEONARDO FERREIRA DE LIMA, portador(a) do RG. nº  80381891 SSP/PR., e do CPF/MF 
Nº 027.818.219-42, resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação Modalidade de Pregão nº 
33/2021, Processo n° 96, data da homologação da licitação 26/04/21, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
Constitui como objeto do presente Contrato: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 
E DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SÃO 
JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ. sendo vencedor dos itens abaixo descritos:
DO PREÇO
Pela prestação de serviços do objeto do presente contrato, o Município de São Jorge do 
Patrocínio – Pr., pagará a importância de R$-19.027,50-(dezenove mil e vinte e sete reais e 
cinquenta centavos), á empresa acima citada, neste definida como CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de (12 (dose)) meses, tendo início em 05/05/2021 e término 
previsto para 05/05/2022, 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.
São Jorge do Patrocínio-PR, 05 de maio de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 127/2021
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: R. PAZIAM - MECÂNICA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, 
inscrita no CNPJ nº 18.425.677/0001-37, com sede à RUA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, nº  
, CENTRO - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCI, Estado do PR, Brasil, neste 
ato representado pelo Sr. RODRIGO PAZIAN, portador(a) do RG. Nº 102565835 SSP/PR., e do 
CPF/MF Nº 073.310.149-60, resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação Modalidade de 
Pregão nº 33/2021, Processo n° 96, data da homologação da licitação 26/04/21, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
Constitui como objeto do presente Contrato: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 
E DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SÃO 
JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ. Sendo vencedor dos itens abaixo descritos:
DO PREÇO
Pela prestação de serviços do objeto do presente contrato, o Município de São Jorge do 
Patrocínio – Pr., pagará a importância de R$-70.500,00-(setenta mil e quinhentos reais), á 
empresa acima citada, neste definida como CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de (12 (dose)) meses, tendo início em 05/05/2021 e término 
previsto para 05/05/2022, 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.
São Jorge do Patrocínio-PR, 05 de maio de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 128/2021
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: CIRURGICA PARMA LTDA, inscrita no CNPJ nº 
10.368.534/0001-29, com sede à RUA GENERAL GLICERIO, nº 286, VILA CENTRAL - 19806-
240 na cidade de ASSIS, Estado do SP, Brasil, neste ato representado pelo Sr. MARCOS 
MOISES PAULO VIEIRA, portador(a) do RG. nº  64127098 SSP/PR., e do CPF/MF Nº 
023.932.849-31, resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação Modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 34/2021, Processo n° 100, data da homologação da licitação 29/04/21, mediante 
as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
Constitui como objeto do presente Contrato: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO 
HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL AGNALDO 
GOUVEIA 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$-38.150,00-(trinta e oito mil cento e cinquenta reais), conforme 
notas fiscais e solicitações emitidas pela secretaria requisitante, à empresa acima citada, neste 
definida como CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de (12 (dose)) meses, tendo início em 05/05/2021 e término 
previsto para 05/05/2022, 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.
São Jorge do Patrocínio-PR, 05 de maio de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 129/2021
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: Gigante Produtos Medicos Eireli EPP, inscrita no CNPJ 
nº 11.050.321/0001-17, com sede à rua Martins Pena, nº 63, Campos Elíseos - 14080-620 na 
cidade de RIBEIRÃO PRETO, Estado do SP, Brasil, neste ato representado pelo Sr. Érica Vernile 
Pereira Vezono, portador(a) do RG. nº  182945315 SSP/PR., e do CPF/MF Nº 138.771.588-70, 
resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação Modalidade de Pregão Eletrônico nº 34/2021, 
Processo n° 100, data da homologação da licitação 29/04/21, mediante as cláusulas e condições 
a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
Constitui como objeto do presente Contrato: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO 
HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL AGNALDO 
GOUVEIA 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$-11.800,00- (onze mil e oitocentos reais), conforme notas fiscais e 
solicitações emitidas pela secretaria requisitante, à empresa acima citada, neste definida como 
CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de (12 (dose)) meses, tendo início em 05/05/2021 e término 
previsto para 05/05/2022, 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.
São Jorge do Patrocínio-PR, 05 de maio de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 130/2021
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: MHS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 10.433.858/0001-01, com sede à RUA ALUISIO AZEVEDO, nº 343, VARGEM GRANDE - 
83321-270 na cidade de PINHAIS, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ 
CARLOS FERREIRA DE SOUZA, portador(a) do RG. nº  40799842 SSP/PR., e do CPF/MF 
Nº 561.783.609-91, resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação Modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 34/2021, Processo n° 100, data da homologação da licitação 29/04/21, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
Constitui como objeto do presente Contrato: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO 
HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL AGNALDO 
GOUVEIA 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$-1.715,00-(mil setecentos e quinze reais), conforme notas fiscais e 
solicitações emitidas pela secretaria requisitante, à empresa acima citada, neste definida como 
CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de (12 (dose)) meses, tendo início em 05/05/2021 e término 
previsto para 05/05/2022, 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.
São Jorge do Patrocínio-PR, 05 de maio de 2021.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 036/2021
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 105/2021, 
dando outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;
§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela 
Portaria nº 063/2021 de 11 de fevereiro de 2021, sobre o Processo de Licitação nº 36/2021, que 
tem por objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN 15+1 PASSAGEIRO 0KM E 01 
(UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO VAN/AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO 0KM, CONFORME 
RESOLUÇÃO N° 870/2020 - SESA, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE 
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor das empresas abaixo relacionada, tudo 
conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte 
indissolúvel deste Decreto.
FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão 
estabelecida neste Decreto.
§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
São Jorge do Patrocínio-PR, 04/05/2021.
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEjARA
Estado do Paraná
TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 066/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 009/2021
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, 
considerando que o Parecer Jurídico prevê a Inexigibilidade em conformidade ao 
disposto no art. 25, I, da Lei Federal 8.666/93, considerando que o Controle Interno 
atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que 
me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, 
RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação nº. 009/2021, referente à Formalizar 
Termo de Colaboração e Parceria com a  Entidade Associação Assistencial Nossa 
Senhora Pastora de Tapejara – Paraná para Execução do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, Programas e Projetos para atendimento de Crianças e 
Adolescentes em situação de Vulnerabilidade Social, conforme a Lei n°. 2.209 de 28 
de Abril de 2021.  Autorizo em conseqüência, a proceder-se à contratação nos termos 
da declaração de inexigibilidade expedida pela Comissão Permanente de Licitação, 
em favor da entidade: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PROMOCIONAL NOSSA 
SENHORA PASTORA, inscrito no CNPJ nº 05.346.949/0001-61, com o valor de R$-
280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), tudo nas condições previstas no processo 
de inexigibilidade.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no 
caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente 
devidamente autuado e arquivado.
Tapejara, 05 de maio de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal


