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58 anos

 No último sábado (dia 
23) a Governadora Cida Bor-
ghetti esteve no Hospital Santa 
Clara de Colorado, (HSC) par-
ticipando da inauguração de 
três novas alas para internação, 
passando de 46 para 101 leitos 
e a implantação do Serviço de 
Hemodiálise, com capacidade 
para atender 10 pacientes ao 
mesmo tempo. O objetivo 
é levar os serviços de saúde 
mais próximos da população. 
“Cerca de 75 mil pessoas 
serão servidas de um atendi-
mento de qualidade. Nosso 
trabalho é pela regionalização 
da saúde, para que as pessoas 
possam ser atendidas nas suas 
cidades, com mais conforto 

Hospital Santa Clara de Colorado passa para 
101 leitos e implanta Serviço de Hemodiálise

e próximo dos seus familia-
res”.  Disse a Governadora. 
  O Hospital Santa Cla-
ra (HSC) que usa o slogan 

“NOSSO DOM É CUIDAR” 
é uma instituição privada sem 
fins lucrativos, gerenciado 
através da Fundação Vale 

do Paranapanema que tem 
como atual Diretor Presidente, 
o empresário Luiz Antonio 
Giglioti, ele e seus parceiros 

recepcionaram além da Go-
vernadora Cida Borghetti,  o 
Novo Comandante  na 2ª Cia 
de Polícia Militar/Colorado do 
4º BPM, 1º  Tenente  Erivelto 
Ferreira Coelho;  os deputados 
federais: Ricardo Barros, Nel-
son Padovani e Alex Canziani, 
e os deputados estaduais Luiz 
Cláudio Romanelli, Evandro 
Júnior, Tiago Amaral e Ale-
xandre Curi e o Diretor da 15ª 
Regional de Saúde de Maringá 
Jales Adolfo Cardoso. 
 Presentes também os 
prefeitos dos municípios que 
utilizam os serviços do HSC, 
Paranacity, Itaguajé, Santo 
Inácio, Paranapoema, Jardim 
Olinda, Nossa Senhora das 

Graças, Cruzeiro do Sul, Lo-
bato, Santa Inês, Inajá, além de 
outros prefeitos da AMUSEP;  
os vereadores de Colorado  
Rose Chiquim (Presidente) 
e seus pares Elias Vicente, 
Marcelo Higino, Tião Parreira, 
Toninho da Farmácia e Anto-
nio Carlos; os representantes 
do Executivo municipal local 
Prefeito Marcos Mello,  o Vice 
Prefeito Adair Ignácio Ribeiro 
acompanhados de suas esposas 
e a equipe funcional completa 
do HSC  desde atendentes, 
zeladores, enfermeiros(as) 
médicos(as), todos liderados 
pela Diretora Administrativa  
Maria Aparecida Bertoni Car-
doso.                  Página 8

Jornais do interior 
ajudam encaminhar 

demandas da população
 “Os jornais têm 
o papel de propagar 
as artes, cultura e as 
manifestações popula-
res, levar à população 
anúncios importantes 
e notícias de utilidade 
pública”, afi rmou Cida 
no evento, realizado 
no histórico Theatro 
São João, na cidade da 
Lapa. Página 9

Tabelionato de Notas de Nova Esperança 
muda de endereço e tem nova titular

 O Tabelionato de Notas 
de Nova Esperança (antigo 
Cartório Nelson de Lucca) está 
funcionando em novo endereço 
e com nova titular, a tabeliã 
Bruna Agostinho Barbosa Altoé.  
Ela explica que a titularidade 
dos cartórios é delegada para 
profissionais concursados pelo 
Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJ-PR), tendo em vista que os 
tabelionatos prestam um serviço 
público confiado pelo Estado e 
esta seleção é feita por meio de 
concurso público. 
 Bruna informa que a 
mudança aconteceu em razão de 
uma exigência do CNJ (Conselho 
Nacional de Justiça) de que todos os 
cartórios (serventias extrajudiciais) 
tivessem a sua frente pessoas 
concursadas.
 A tabel iã  comenta 
que vários cartórios do Paraná 
passaram pelo mesmo processo 
recentemente. A alteração de 

prédio no caso do Tabelionato 
em Nova Esperança é decorrente 
do fato do prédio anterior ter sido 
solicitado pelo proprietário para 

transformação daquele imóvel. 
O novo endereço portanto do 
Tabelionato de Notas de Nova 
Esperança é na Rua Lord Lovat, nº 

500, salas  01 e 02; O Cartório esta 
funcionando em um imóvel novo, 
recentemente construído em uma 
estrutura melhor e modernizado 
para melhor atender a população, 
inaugurando assim uma nova fase 
para a Rua Lord Lovat que já é 
considerada rua comercial.
 O horário de atendimento 
de Segunda a Sexta feira, das 
8h30min às 11h30 e das 13h às 17h. 
Telefone 44 3252-4945 onde você 
pode realizar: Escrituras Públicas, 
Procurações, Atas Notariais, 
Testamentos, Autenticações e 
Reconhecimentos de Firmas.



Empresas que incentivam a leitura e a informação
Retire seu exemplar gratuitamente nos estabelecimentos

Ângulo
Panifi cadora União

Atalaia
G&G Móveis

Auto Posto Flórida
Colorado

Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Auto Posto A Jato 

Livraria do Tio
Restaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado

Supermercado Ramos - Jardim Cairi
Distrito de Alto Alegre
SuperMercado Casquinha

Cruzeiro do Sul
Hotel e Restaurante Eliana

Floraí
Auto Posto E1

Fran's Doces e Salgados
Auto Posto Floraí

Inajá
Panifi cadora e Confeitaria União

Farmácia Santa Inês
Panifi cadora e Confeitaria Nossa Senhora

Itaguajé
Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta

Jardim Olinda
Panifi cadora Doce Sabor

Nova Esperança
A Churrascaria

Panifi cadora Pão de Mel
Auto Posto Sede Alvorada II

Bar Líder
Ourizona

Mercado Bandeirantes
Panifi cadora e Confeitaria Doce Pão

Mercado Vieira
Mercearia Nossa Senhora Aparecida

Paranacity 
Lanchonete do Roberto

Paranapoema
Auto Posto Paraná

Panifi cadora Evangelista
Michel Cabeleireiro

Panifi cadora 2 Irmãos 
Presidente Castelo Branco

Loterias Faraoni
Santa Inês

Auto Posto Santa Inês
Panifi cadora Cantinho do Pão

São Jorge do Ivaí
Farmácia Popular
Auto Posto Forini

Studio Mec Foto e Vídeo
Farmácia Farmadin

Unifl or
Mercado Mineiro 

 Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho
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 SÚMULA DE REGULARIZAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO)

FRIGORÍFICO FLORAÍ LTDA – ME, CNPJ 
02.992.017/0001-06, torna público que irá requerer ao IAP, 
a Regularização de Licença de Operação para atividade de 
alimentos - abatedouro de suínos, bovinos e ovinos, a ser im-
plantado no lote rural nº 195-L e 195-K-1, gleba Ribeirão 
Esperança, município de Floraí, estado do Paraná.
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Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, Centro, fone fax: 0**44 – 3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br 
 

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2018 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DE PARANAPOEMA - ESTADO DO 
PARANÁ, COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE SE ENCONTRA ABERTA A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO, O 
EDITAL DE PREGÃO REGISTRO DE PREÇO N 23/2018 – MENOR PREÇO POR LOTE, O QUAL TEM A 
SEGUINTE FINALIDADE: 
 
 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MERENDA 

ESCOLAR. 

 
 
    
  
ENTREGA DE ENVELOPES  OS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO, DEVIDAMENTE 

PREENCHIDOS, DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ ÀS 08:20 HORAS DO 
DIA 11 DE JULHO DE 2018. 

 
 
 
DATA ABERTURA       A ABERTURA E JULGAMENTO DO PRESENTE CERTAME SERÁ 

REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2018, ÁS 08:30 HORAS, NA SALA 
APROPRIADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA. 

 
 
      Qualquer informação referente ao presente processo poderá ser obtida na 
sede da Prefeitura Municipal de Paranapoema, Rua Dr. Jose Candido Muricy - 216 centro ou através do telefone (44) 
3342-1133, em horário comercial. 
 
 
 
 
 

      PARANAPOEMA, 25 DE JUNHO DE 2018. 
 

 
 
 
 

________________________________________________ 
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
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EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2018 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DE PARANAPOEMA - ESTADO DO 
PARANÁ, COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE SE ENCONTRA ABERTA A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO, O 
EDITAL DE PREGÃO REGISTRO DE PREÇO N 23/2018 – MENOR PREÇO POR LOTE, O QUAL TEM A 
SEGUINTE FINALIDADE: 
 
 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MERENDA 

ESCOLAR. 

 
 
    
  
ENTREGA DE ENVELOPES  OS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO, DEVIDAMENTE 

PREENCHIDOS, DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ ÀS 08:20 HORAS DO 
DIA 11 DE JULHO DE 2018. 

 
 
 
DATA ABERTURA       A ABERTURA E JULGAMENTO DO PRESENTE CERTAME SERÁ 

REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2018, ÁS 08:30 HORAS, NA SALA 
APROPRIADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA. 

 
 
      Qualquer informação referente ao presente processo poderá ser obtida na 
sede da Prefeitura Municipal de Paranapoema, Rua Dr. Jose Candido Muricy - 216 centro ou através do telefone (44) 
3342-1133, em horário comercial. 
 
 
 
 
 

      PARANAPOEMA, 25 DE JUNHO DE 2018. 
 

 
 
 
 

________________________________________________ 
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
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EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2018 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DE PARANAPOEMA - ESTADO DO 
PARANÁ, COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE SE ENCONTRA ABERTA A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO, O 
EDITAL DE PREGÃO REGISTRO DE PREÇO N 23/2018 – MENOR PREÇO POR LOTE, O QUAL TEM A 
SEGUINTE FINALIDADE: 
 
 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MERENDA 

ESCOLAR. 

 
 
    
  
ENTREGA DE ENVELOPES  OS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO, DEVIDAMENTE 

PREENCHIDOS, DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ ÀS 08:20 HORAS DO 
DIA 11 DE JULHO DE 2018. 

 
 
 
DATA ABERTURA       A ABERTURA E JULGAMENTO DO PRESENTE CERTAME SERÁ 

REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2018, ÁS 08:30 HORAS, NA SALA 
APROPRIADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA. 

 
 
      Qualquer informação referente ao presente processo poderá ser obtida na 
sede da Prefeitura Municipal de Paranapoema, Rua Dr. Jose Candido Muricy - 216 centro ou através do telefone (44) 
3342-1133, em horário comercial. 
 
 
 
 
 

      PARANAPOEMA, 25 DE JUNHO DE 2018. 
 

 
 
 
 

________________________________________________ 
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
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EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DE PARANAPOEMA - ESTADO DO PARANÁ, 
COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE SE ENCONTRA ABERTA A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO, O EDITAL DE PREGÃO 
REGISTRO DE PREÇO N 22/2018 – MENOR PREÇO POR ITEM, O QUAL TEM A SEGUINTE FINALIDADE: 
 
 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE 

PADARIA (PÃES, SALGADOS, BOLOS E DERIVADOS), EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
 
    
  
ENTREGA DE ENVELOPES  OS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO, DEVIDAMENTE 

PREENCHIDOS, DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ ÀS 08:30 HORAS DO DIA 10 
DE JULHO DE 2018. 

 
 
 
DATA ABERTURA       A ABERTURA E JULGAMENTO DO PRESENTE CERTAME SERÁ REALIZADO NO 

DIA 10 DE JULHO DE 2018, ÁS 08:40 HORAS, NA SALA APROPRIADA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA. 

 
 
      Qualquer informação referente ao presente processo poderá ser obtida na 
sede da Prefeitura Municipal de Paranapoema, Rua Dr. Jose Candido Muricy - 216 centro ou através do telefone 
(44) 3342-1133, em horário comercial. 
 

     
 

  PARANAPOEMA, 22 DE JUNHO DE 2018. 
 
 
 

 
________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 

 
 

COMUNICADO DE NOVA DATA DE ABERTURA  
PREGÃO PRESENCIAL - Nº 019/2018 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna pública nova data de abertura da sessão presencial do 

processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 19/2018, para a Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços técnicos para modernização administrativa e tributária através 

de treinamento e capacitação continuada em gestão pública com vistas a otimizar a arrecadação 

municipal, com abertura para 14 horas do dia 20 de Março de 2018, fica PRORROGADO para às 08:30 

horas do dia 12 de Junho de 2018, devido a publicação em tempo hábil no site do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná de acordo com a Instrução Normativa 37/2009, o edital e seus anexos poderão ser retirados 

após o dia 29/06/2018 no site da www.colorado.pr.gov.br/portaldatransparencia. 

Colorado (PR), 26 de Junho de 2018. 
 

 
Marcos José Consalter de Mello 

Prefeito 
 

Marcos José Consalter de Mello
Prefeito

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Estado do Paraná 
 

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – licitacao@colorado.pr.gov.br – http://www.colorado.pr.gov.br/ 

 
 
 

 
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

  
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 048/2018. 

OBJETO: PAGAMENTOS DOS EXAMES DOS MINÍCIPES ARQUIMEDES LIMA PAPAIANI, ELAINE 

MARISA BORGES RIBEIRO. 

VENCEDOR: CLINICA DE RESSONANCIA MARINGA LTDA. 

CNPJ: 06.151.185/0001-11. 

VALOR: R$ 1.900,00 (MIL E NOVECENTOS REAIS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, conforme 

consta do art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 ao proponente CLINICA DE RESSONANCIA 

MARINGA LTDA - CNPJ: 06.151.185/0001-11. 

 Colorado-Pr, 26 de Junho de 2018. 

 
                        ___________________________ 
                                               Marcos José Consalter de Mello 
                                                     PREFEITO                                                                               

 

Colorado

                    ___________________________
                                  Marcos José Consalter de Mello
                                       PREFEITO                                                                              

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº /01 – 2018 
 
O MUNICIPIO DE ITAGUAJÉ, torna público que fará realizar, às 09:15 
horas do dia 20 de Julho  do ano de 2018, na Av. Governador Lupion  n° 605  
em Itaguajé , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de 
empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s): 

 
Local do objeto 

 
Objeto 

 

Quantidade e 
unidade de 

medida 

Prazo de 
execução 

(dias) 
Centro Recape em PMF 8.006,30 m² 180 

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no 
horário comercial, ou solicitada através do e-mail 
licitacaopmitaguaje@hotmail.com. Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no 
endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 44-3332-1222. 
 
                                             Itaguajé , 26 de Junho  de 2018. 

 
                                              JAQUELINE BRONDANI MARQUES LEAL  
                                                      Presidente da Comissão de Licitação  

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, ESTADO DO PARANÁ, por meio de seu Pregoeiro e respectiva 
Equipe de Apoio Portaria nº. 02/2018, torna público para conhecimento dos interessados, que faz realizar 
procedimento de licitação para modalidade Pregão Presencial nº. 021/2018, Processo Licitatório 
nº. 049/2018, do tipo Menor Preço Por Item, conforme especificado do Edital. 

 
Do Objeto da Licitação: 
 
O objeto da presente licitação será a AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS  AGRICOLAS 
NOVOS DE ACORDO COM CONVENIO Nº. 075/2018, ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB E O MUNICIPIO DE ITAGUAJÉ/PR,  
descrições constantes no anexo I do edital. 
 
Do recebimento e abertura dos envelopes: 
Os envelopes serão recebidos até às 09:00 horas, do dia 12 de Julho de 2018, sendo que a sessão 
pública para abertura e julgamento será no mesmo dia, às 09:15, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal. 
 
Maiores informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Gerência de Licitações e Compras, 
no horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00, e das 13:00 às 17:00, no 
endereço supra. 
 

Itaguajé, 26 de Junho de 2018  
 

___________________________________ 
ALESSANDRO SILVA DIAS 

Pregoeiro do Município 
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ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2018 
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 6/2018 – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2018 
 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA, no uso de suas atribuições legais, AUTORIZA a Vossa Senhoria a 
prestação dos serviços abaixo discriminados observadas as especificações e demais condições constantes do Edital da 
TOMADA DE PREÇO Nº 6/2018 e seu Termo de Referência, da Ata de Tomada de Preço acima referenciada e à sua 
Proposta de Preços, constante do processo administrativo nº 79/2018. 

OBJETO DO CONTRATO: Execução de 15.523,69 m² de asfáltico com serviço de demolição de 
pavimento existente com a retirada de entulho; reforço de subleito; base em solo cimento; 
imprimação com emulsão; limpeza e lavagem da pista; pintura de ligação; tapa buracos com CBUQ; 
reperfilamento em CBUQ; revestimento em CBUQ; esp.= 3,0cm; demolição de calçadas em 
concreto simples; e remoção de meio - fio para execução de rampas para PNE; calçada em concreto; 
meio – fio com sarjeta em concreto; rampas em PNE; faixa de sinalização horizontal; ensaios de 
controle tecnológico; e placas de visualização do Programa. 
EMPRESA: CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA - EPP 
CNPJ: 07.477.430/0001-48 
VALOR DA CONTRATAÇÃO: O valor total do Contrato é de R$ 481.600,00 (quatrocentos e oitenta e um 
mil e seiscentos reais), conforme proposta da CONTRATADA apresentada no procedimento licitatório e 
discriminada no contrato administrativo 97/2018. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados mensalmente, 
em até 30 dias após apresentação de nota fiscal.  
Os pagamentos obedecerão ao disposto no Edital de Licitação quanto a prazos e condições de pagamento, 
sendo que, em caso de eventuais omissões, fica estabelecido o pagamento de qualquer serviço contratado em 
até quinze dias após sua regular execução e liquidação, desde que emitida e recebida no órgão licitante a 
competente nota fiscal de prestação de serviços e boleto bancário. 
PRAZO: O prazo para a execução dos serviços é o constante do edital, e começa ser contado a partir da data 
da emissão desta ORDEM DE SERVIÇO. No prazo de execução é de 120 (cento e vinte) dias. 
DAS DESPESAS: As despesas decorrentes da presente ORDEM DE SERVIÇO correrão à conta de: 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
09.003.15.451.0009.1.010.4.4.90.51.00.00 
09.003.15.451.0009.1.010.4.4.90.51.00.00 
09.003.15.451.0009.1.010.4.4.90.51.00.00 
FONTE DE RECURSO:01000-01504-41613 
DATA DA EXPEDIÇÃO DA ASSINATURA: 26 de junho de 2018 
 

__________________________________ 
Márcia Cristina Dall’ago 

Prefeita Municipal 
MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 

 
__________________________________ 

CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA - EPP 
 

 

 1 

 
 
 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 97/2018-PMF            
 
CONTRATANTE: Município de Flórida, Estado do Paraná, com sede à Rua São Pedro, nº 443, inscrito no 
CGC/MF nº 75.772.400/0001-14, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de 
seu mandato e funções, a senhora Marcia Cristina Dall’ago, portador da Cédula de Identidade RG nº 5834344-
7 e do CPF/MF nº 018.684.489-16, e 
 
CONTRATADA: CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA -EPP. 
 
OBJETO: Execução de 15.523,69 m² de asfáltico com serviço de demolição de pavimento existente 
com a retirada de entulho; reforço de subleito; base em solo cimento; imprimação com emulsão; 
limpeza e lavagem da pista; pintura de ligação; tapa buracos com CBUQ; reperfilamento em CBUQ; 
revestimento em CBUQ; esp.= 3,0cm; demolição de calçadas em concreto simples; e remoção de 
meio - fio para execução de rampas para PNE; calçada em concreto; meio – fio com sarjeta em 
concreto; rampas em PNE; faixa de sinalização horizontal; ensaios de controle tecnológico; e placas 
de visualização do Programa.  
 
VALOR:   R$ 481.600,00 (quatrocentos e oitenta e um mil e seiscentos reais). As despesas com a execução do 
objeto deste Contrato correrão a conta 09.003.15.451.0009.1.010 4.4.90.51.00.00 (01000) 441 – 
09.003.15.451.0009.1.010 4.4.90.51.00.00 (01504) 442 – 09.003.15.451.0009-010 3.3.90.51.00.00 (41613) 444. 
  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da assinatura do 
Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro. 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias. 
 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de junho de 2018. 
 
FORO: Comarca de santa-Fé, Estado do Paraná. 
 
Flórida/PR, 25 de junho de 2018. 
 
 
MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 
 
 
 

Flórida/PR, 25 de junho de 201

MARCIA CRISTINA DALL’AGO

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA 
                             
Torna-se público para conhecimento de todos que a Licitação na modalidad
e Pregão Presencial, nº 50/2018, do tipo menor preço por item, 
objetivando o Registro de Preço para a aquisição de objetos para 
decoração a fim de serem utilizados em espaço público,  conforme  
especificações  do  Anexo  I  do  Edital,  realizada  no  dia  25 de junho de 
2018  às  9h,  foi  considerada  DESERTA,  por  não  comparecerem  
interessados  ao  Certame.  
 

CARLOS HENRIQUE GILIO 
Pregoeiro Oficial. 

 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 98/2018 
 
Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
Contratada : VCA AUTOMOTORES LTDA  
Objeto : Aquisição de uma Van Adaptada para cadeirantes com 

capacidade de 10 a 17 lugares. 
Valor total da 
Contratação 

: R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais) 

Vigência do contrato : Até 31 de dezembro de 2018. 
 
Flórida, 26 de junho de 2018. 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 

 
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 99/2018 

 
Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
Contratada : SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EPP  
Objeto : Aquisição de uma Ambulancia de Transporte Tipo A, 

destinado ao transporte por condição de carater 
temporario ou permanente em decubito horizontal, de 
pacientes que não apresentem risco de vida, para 
remoção simples em carater eletivo. 

Valor total da 
Contratação 

: R$ 79.990,00 (setenta e nove mil, novecentos e noventa 
reais) 

Vigência do contrato : Até 31 de dezembro de 2018. 
 
Flórida, 26 de junho de 2018. 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 

 
 

: Até 31 de dezembro de 2018.

26 de junho de 2018.

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

26 de junho de 2018.

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2018 
 
                Pelo presente, de um lado o MUNICIPIO DE FLORIDA (contratante) e, de outro, a 
empresa AUTO POSTO LEIRIA LTDA (contratada), ambos já qualificados no contrato 
administrativo em questão, na forma estabelecida no Edital de Licitação/Inexigibilidade nº 3/2018, 
Processo Licitatório nº 25/2018, resolvem as partes de comum acordo, celebrar o Terceiro Termo 
Aditivo ao Contrato nº 4/2018, na forma das Cláusulas que seguem estabelecem entre si o 
seguinte termo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
Considerando, o Ofício nº 003/2018, da Empresa AUTO POSTO LEIRIA LTDA, que analisou as 
condições econômicas ocorridas no preço da prestação do serviço, em que solicita o reajuste do 
litro do Óleo Diesel de R$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos), para R$ 3,14 (três reais e 
quatorze centavos) conforme redução comprovado pela Empresa por meio de nota fiscal. 
 
Considerando, que a empresa vencedora do certame licitatório cumpriu com suas obrigações 
constantes no Contrato nº 4/2018, não constando nada que desabone sua conduta; 
 
Resolvem: 
                Clausula Primeira: OBJETIVO e OBJETO 
 
O presente termo tem por seu objetivo reduzir o valor original com fim de promover o reequilíbrio 
econômico-financeiro, utilizando como base a comprovação por meio de Nota Fiscal no valor de 
13,96% (treze vírgula noventa e seis por cento) do Item 3 (óleo diesel) nos termos dos Art. 57, II e 
65, II, “d” da Lei 8666/93.  
 
Descrição do Objeto Preço 

Anterior 
Preço 

reajustado 
Óleo Diesel  R$ 3,65 R$ 3,14 
           
Cláusula Segunda – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas decorrentes da execução dos serviços previstos no exercício correrão por conta das 
dotações do ano de 2018. 
 
 Clausula Terceira – Ficam inalteradas as demais disposições contratuais, do qual o 
presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e complementar. 
 
           E por ser esta a manifestação de vontade das partes, firma-se o presente, em duas vias de 
igual teor com a assinatura das testemunhas. 
         
 Florida, 18 de maio de 2018. 
 
MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 
 
 

igual teor com a assinatura das testemunhas.
        
Florida, 18 de maio de 2018.

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal
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�
LEI N.º 1032/2018, 

DE 26 DE JUNHO DE 2018. 
�
�

SÚMULA – DISPOE SOBRE A 

CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE TURISMO DE INAJÁ. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Inajá, Estado do 

Paraná, aprovou e eu, CLEBER GERALDO DA SILVA, Prefeito do Município 

de Inajá – PR sanciono a seguinte Lei. 

CAPÍTULO I 
DA INSTITUIÇÃO E OBJETIVOS 

Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Turismo de 

Inajá – COMTURI, com a finalidade de orientar, planejar, promover e fomentar 

o desenvolvimento do turismo no Município de Inajá.

Artigo 2º. O Conselho Municipal de Turismo desenvolverá 

suas atividades Objetivando, primordialmente: 

I. Definir a identidade turística do município, 

II. Contribuir para elaborar, aprovar e implantar o Plano 

Municipal de Turismo, 

III. Promover campanhas promocionais cooperativas, 

campanhas de defesa do patrimônio turístico e 

campanhas no sentido de conscientizar a comunidade 

sobre a importância do turismo como atividades 

econômicas, 

IV. Promover a captação de novos investimentos para o 

setor turístico, 

V. Intermediar interesses do produtor e consumidor,

�
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�
VI. Envolver a comunidade em comissões comunitárias de 

turismo ou grupos temáticos (artesanatos, folclore, meio 

ambiente entre outros), 

VII. Avaliar e participar de outras ações desenvolvidas em 

prol do turismo, 

VIII. Incentivar e promover o turismo no município de Inajá, 

IX. Estudar e propor a administração medidas de difusão e 

amparo ao turismo no município, mediante a 

colaboração de órgãos e entidades oficiais 

especializados, 

X. Apoiar iniciativas que venham incrementar o turismo no 

município de Inajá e promover melhorias na infra-

estrutura turística receptiva, 

XI. Estimular e organizar o turismo auto sustentável, 

preservando a identidade cultural e ecológica do 

município, 

XII. Estimular investimentos públicos e privados na área do 

turismo, visando estruturar a cidade com equipamentos 

turísticos e infra-estrutura necessária, 

XIII. Fomentar e coordenar ações e estudos voltados para o 

desenvolvimento do turismo regional. 

CAPÍTULO II 
DA CONSTITUIÇÃO 

Artigo 3º. - O Conselho Municipal de Turismo de Inajá é um 

órgão colegiado constituído por representantes do poder público e representante 

da sociedade civil organizada, por meio de um titular e respectivo suplente nos 

seguintes segmentos: 

�
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Poder Público: 

� Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Meio Ambiente, 

Agricultura e Turismo, Obras, Planejamento, Transportes e outras cujas ações 

interfiram na qualidade ambiental; Câmara de Vereadores, e Órgãos estaduais e 

federais presentes no município, incluindo os do Poder Judiciário, como o 

Ministério Público, Delegado de Polícia Civil, o Comandante da Polícia Militar da 

área. 

Sociedade Civil: 

� Defesa Civil; Sindicatos e outras instituições representativas 

dos trabalhadores; Instituições de defesa do consumidor; Associações de bairros; 

Grupos de mulheres, de jovens, de pessoas idosas e com deficiência; Entidades 

representativas do empresariado; Instituições de ensino, pesquisa e extensão; 

Agentes de Viagens; Associações de produtores Rurais; Associações de 

Artesanato; Associações Comerciais; Guias de Turismo e Movimentos Sociais e 

de minorias que sejam relevantes para o município. 

§ 1º. - A presidência do Conselho de Turismo de Inajá será 

exercida por um de seus membros, eleitos pelos seus membros, por maioria 

simples e voto direto, bem como aos demais cargos da sua diretoria. 

§ 2º. - O mandato do presidente do Conselho Municipal de 

Turismo de Inajá será de 02 (dois) anos, podendo sua recondução por igual 

período. 

§ 3º. - O exercício das funções de membro do Conselho 

Municipal de Turismo de Inajá será voluntário e não renumerado, sendo 

considerado serviço de relevante interesse público.

§ 4º. - O mandato dos conselheiros que representam as 

entidades governamentais e não governamentais será de 02 (dois) anos, 

permitida a recondução por igual período. 

§ 5º. - A vaga da suplência poderá ser ocupada por entidade 

diferente do titular, desde que seja do mesmo segmento. 

�
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§ 6º. – O Conselho Municipal de Turismo de Inajá poderá ser 

instituído de imediato a partir do início da vigência desta Lei, desde que estejam 

representados no mínimo 04 (quatro) segmentos das previstas nesse artigo, de 

modo a totalizar no mínimo 08 (oito) membros, sendo 02 (dois) titulares e 02 (dois) 

suplentes, sendo adicionados novos membros à medida de sua indicação pelos 

orgãos respectivos. 

Artigo 4º. - Os trabalhos do Conselho Municipal de Turismo de 

Inajá serão coordenadas por uma Secretaria Executiva eleita pelos seus 

conselheiros. 

Parágrafo Único - As competências e atribuições da Secretaria 

Executiva serão estabelecidas em Regimento Interno. 

Artigo 5º. - O Conselho Municipal de Turismo de Inajá poderá 

instituir, para seu assessoramento sempre que necessário, Câmaras Técnicas em 

diversas áreas de interesse, e ainda recorrer a técnicos e entidades de notória 

especialização em assuntos de interesse ambiental, de forma gratuita ou onerosa. 

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 6º. - Ao Conselho Municipal de Turismo de Inajá compete: 

I - Propor a Política Municipal do Turismo e fiscalizar o seu 

cumprimento; 

II - Colaborar na elaboração de Ações em Meio Ambiente e 

Turismo, bem como de programa e projetos Inter setoriais, regionais e municipais, 

fixando as prioridades para a consecução das ações, captação e aplicação de 

recursos; 
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III - Participar da elaboração e aprovação do Plano de Aplicação 

dos recursos do Fundo Municipal de Turismo; 

IV - Denunciar aos órgãos competentes municipais, estaduais ou 

federais, toda forma de dano ambiental; 

V - Acompanhar a elaboração, implementação e avaliação do 

Plano Diretor Municipal quanto ao Turismo no município; 

VI – Incentivar e acompanhar o inventario dos bens que 

constituem o patrimônio de Turismo no município; 

VII - Propor, incentivar e colaborar com campanhas educativas, 

de sensibilização, informação, conscientização e de mobilização socioambiental; 

VIII - Elaborar seu Regimento Interno. 

CAPÍTULO IV 
DAS INDICAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES 

Artigo 7º. - Caberá ao responsável pela instituição ou entidade 

membro do Conselho Municipal de Turismo de Inajá indicar formalmente seu 

representante e respectivo suplente, os quais serão nomeados por ato do Chefe 

do Executivo Municipal.  

Parágrafo Único - A substituição do membro titular ou suplente, 

sempre que entendido necessário pela instituição ou entidade representada, 

também se processará nos termos do “caput” deste artigo. 

Artigo 8º. - O mandato dos conselheiros que representam as 

entidades governamentais e não governamentais, titular ou suplente, será 

considerado extinto antes do término, nos seguintes casos: 

a) morte; 

b) renúncia; 
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c) ausência injustificada da entidade por 3 (três) reuniões 

consecutivas ou 5 (cinco) alternadas; 

d) doença que exija o licenciamento por mais de 6 (seis) meses; 

e) procedimento incompatível com a dignidade da função, assim 

entendido por 2/3 (dois terços) dos conselheiros integrantes do COMTURI; 

f) pela condenação por sentença criminal com trânsito em 

julgado por crime doloso; 

g) mudança de residência do Município. 

Parágrafo Único - A infringência à alínea “c” acarretará na 

exclusão da entidade, nos termos definidos em Regimento Interno. 

CAPÍTULO V 
DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES 

Artigo 9º - As Reuniões do Conselho Municipal de Turismo de 

Inajá realizar-se-ão em dia útil e em horário aprovado no início de cada ano letivo 

pelo plenário, que os comunicará por meio do instrumento convocatório. 

Artigo 10º - O Conselho Municipal de Turismo de Inajá realizará 

suas conferências de acordo com o calendário das Conferências Nacionais e 

Estaduais. 

Parágrafo Único - A proposta de inclusão e exclusão de 

entidades do Conselho Municipal de Turismo de Inajá será definida pela 

Conferência Municipal do Turismo. 

Artigo 11º - As deliberações do Conselho Municipal de Turismo 

de Inajá sobre os assuntos de sua competência serão tomadas por maioria 
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simples dos conselheiros presentes com direito a voto, atendido o quórum mínimo 

de 50% (cinquenta por cento) mais um. 

Artigo 12 º - A aprovação e alteração do Regimento Interno do 

Conselho Municipal de Turismo de Inajá deverão ter os votos favoráveis da 

maioria absoluta dos conselheiros presentes com direito a voto. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 13º - 0 Conselho Municipal de Turismo de Inajá exercerá 

suas funções em cooperação com os órgãos públicos vinculados à saúde, 

educação, meio ambiente, agricultura, turismo no âmbito federal, estadual e 

municipal. 

Artigo 14º - No prazo máximo de 60 (sessenta) dias após sua 

instalação, o Conselho Municipal de Turismo de Inajá elaborará seu Regimento 

Interno, que deverá ser aprovado por seus membros, em reunião convocada para 

este fim. 

Artigo 15º - Os casos omissos desta Lei serão resolvidos pelos 

membros do Conselho Municipal de Turismo de Inajá em reunião convocada para 

este fim e definidos em Regimento Interno. 

Artigo 16º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas quaisquer disposições em contrário. 
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INAJÁ, EM 26 DE 

JUNHO DE 2018. 

CLEBER GERALDO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INAJÁ, EM 26 DE 

JUNHO DE 2018. 

CLEBER GERALDO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL  
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LEI N.º 1033/2018, 
DE 26 DE JUNHO DE 2018. 

�

SÚMULA – DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO 

DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 

DE INAJÁ. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Inajá, Estado do 

Paraná, aprovou e eu, CLEBER GERALDO DA SILVA, Prefeito do Município 

de Inajá – PR sanciono a seguinte Lei. 

CAPITULO I 
Do Fundo Municipal de Turismo 

Artigo 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Turismo, para 

concentrar, captar e aplicar recursos destinados ao desenvolvimento turístico e 

econômico do município. 

Artigo 2º. Constituirão recursos ao Fundo Municipal de 

Turismo: 

I - Dotações orçamentárias a ele destinadas; 

II - Créditos adicionais suplementares a ele destinados; 

III – Arrecadação de multas previstas em Lei; 

IV - Doações de pessoas físicas e jurídicas; 

V - Doações de entidades nacionais e internacionais ou de 

organismo públicos e privados; 

VI - Recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e 

convênios celebrados entre o Município e instituições públicas e privadas, cuja 
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execução seja de competência da Divisão Municipal de Turismo, observadas 

as obrigações contidas nos respectivos instrumentos; 

VII - Rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio 

patrimônio; 

VIII – Rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir 

como remuneração decorrente de aplicação do seu patrimônio; 

IX - Outros recursos que, por sua natureza, possam ser 

destinado ao Fundo Municipal de Turismo. 

CAPITULO II 
Da Administração do Fundo 

Artigo 3º. Compete ao Conselho Municipal de Turismo 

estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação dos recursos do 

Fundo, em conformidade com a Política Municipal de Turismo, obedecidas as 

diretrizes Federais e Estaduais. 

Artigo 4º. O Fundo Municipal de Turismo será administrado 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e Turismo e 

movimentado pela Secretaria de Finanças, observadas as diretrizes fixadas 

pelo Conselho Municipal de Turismo e suas contas submetidas à apreciação do 

Conselho e do Tribunal de Contas dos Municípios. 

§ 1º. As contas e os relatórios do Fundo Municipal de Turismo 

serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Turismo. 

§ 2º. A aprovação das contas do Fundo Municipal de Turismo 

pelo Conselho Municipal de Turismo não exclui a fiscalização do Poder 

Legislativo e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

§ 3º. - As receitas descritas neste artigo, serão depositadas 

em conta específica do Fundo, mantida em instituição financeira oficial, 

instalada no Município. 
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§ 4º. - Os recursos do fundo poderão ser aplicados no 

mercado de capitais, quando não estiverem sendo utilizados na consecução de 

suas finalidades, objetivando o aumento de suas receitas, cujos resultados 

serão revertidos a ele. 

§ 5º. A aplicação dos recursos de natureza financeira 

dependerá da existência de disponibilidade. 

§ 6º. O saldo financeiro positivo do Fundo Municipal de 

Turismo, apurado ao final de cada exercício financeiro, será transferido para o 

exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo. 

Artigo 5º. Os recursos do Fundo Municipal de Turismo 

poderão ser repassados a Consórcio Público do qual o Município faça parte, 

desde que sejam para prestação de serviços públicos relacionados ao Turismo. 

Parágrafo Único - Fica vedado o uso de recursos do Fundo 

Municipal de Turismo para o pagamento de despesas com pessoal da 

administração pública Municipal ou qualquer outra que não diga respeito ao 

Turismo, seja urbano ou natural; 

Artigo 6º. Os recursos do Fundo Municipal de Turismo serão 

contabilizados como Receita Orçamentária do Município e serão movimentados 

através de conta bancária própria. 

§ 1o. - A execução orçamentária das receitas se processará 

por meio da obtenção de seu produto nas fontes indicadas do Art. 2o desta Lei. 

CAPITULO III 
Das Disposições Gerais e Finais 

Artigo 7º. A administração e representação do Fundo 

Municipal de Turismo, caberá a uma diretoria executiva integrada por: 
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�
I – Presidente do Conselho Municipal de Turismo; 

II – Tesoureiro; 

III – Diretor do Departamento de Agricultura, Meio Ambiente e 

Turismo e  

IV – Chefe da Divisão de Contabilidade. 

Artigo 8º. O Fundo Municipal de Turismo é vinculado a Lei de 

Criação do Conselho Municipal de Turismo de Inajá. 

Artigo 9º. As disposições pertinentes ao Fundo Municipal de 

Turismo, não enfocadas nesta Lei, serão regulamentadas por decreto do Poder 

Executivo, ouvido o Conselho Municipal de Turismo. 

Artigo 10º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INAJÁ, EM 26 DE 

JUNHO DE 2018. 

CLEBER GERALDO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL

�
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I – Presidente do Conselho Municipal de Turismo; 

II – Tesoureiro; 

III – Diretor do Departamento de Agricultura, Meio Ambiente e 

Turismo e  

IV – Chefe da Divisão de Contabilidade. 

Artigo 8º. O Fundo Municipal de Turismo é vinculado a Lei de 

Criação do Conselho Municipal de Turismo de Inajá. 

Artigo 9º. As disposições pertinentes ao Fundo Municipal de 

Turismo, não enfocadas nesta Lei, serão regulamentadas por decreto do Poder 

Executivo, ouvido o Conselho Municipal de Turismo. 

Artigo 10º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INAJÁ, EM 26 DE 

JUNHO DE 2018. 

CLEBER GERALDO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL

�
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�
I – Presidente do Conselho Municipal de Turismo; 

II – Tesoureiro; 

III – Diretor do Departamento de Agricultura, Meio Ambiente e 

Turismo e  

IV – Chefe da Divisão de Contabilidade. 

Artigo 8º. O Fundo Municipal de Turismo é vinculado a Lei de 

Criação do Conselho Municipal de Turismo de Inajá. 

Artigo 9º. As disposições pertinentes ao Fundo Municipal de 

Turismo, não enfocadas nesta Lei, serão regulamentadas por decreto do Poder 

Executivo, ouvido o Conselho Municipal de Turismo. 

Artigo 10º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INAJÁ, EM 26 DE 

JUNHO DE 2018. 

CLEBER GERALDO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL

�
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2018 

Processo nº 75/2018 
 

O Pregoeiro do Município de Floraí, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 
01/2018, de 05/01/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar no dia 10dejulhode 2018 às 09:00 horas no endereço, Rua Presidente Getúlio Vargas, 
177, Floraí-Pr., a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, 
conforme especificado no Edital de Licitação nº43/2018 na modalidade Pregão Presencial. 
Prazo máximo para protocolar os envelopes: 10/07/2018até as 08:30horas. 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado. 
 

Objeto da Licitação:AQUISIÇÃO DE ELETRO, COIFA E ARMARIO DE COZINHA 
PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 

 
Floraí, 26 de junho de 2018. 

 
__________________________ 
Ronaldo José Ferreira de Souza 

Pregoeiro 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2018 

Processo nº 76/2018 
 

O Pregoeiro do Município de Floraí, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 
01/2018, de 05/01/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar no dia 12dejulhode 2018 às 14:00 horas no endereço, Rua Presidente Getúlio Vargas, 
177, Floraí-Pr., a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, 
conforme especificado no Edital de Licitação nº44/2018 na modalidade Pregão Presencial. 
Prazo máximo para protocolar os envelopes: 12/07/2018até as 13:30horas. 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado. 
 

Objeto da Licitação:AQUISIÇÃO DE KIT CAMUFLADO (GANDOLA, CALÇA E 
BONÉ), PARA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DO PROJETO CIDADÃO MIRIM DESTE 
MUNICÍPIO. 

 
Floraí, 26 de junho de 2018. 

__________________________ 
Ronaldo José Ferreira de Souza 

Pregoeiro 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE: Contrato nº 60/2018 – MF. 

REF.: DISPENSA POR VALOR Nº. 15/2018 

PARTES: Município de Floraí e a empresa: LONGO E LONGO LTDA - ME 

OBJETO: Contratação de empresa para locação de brinquedos 

VALOR: R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 08/06/2018 à 31/12/2018. 

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 08/06/2018. 

________________________ 

Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 

 
 

 

 
EXTRATO DE DISPENSA PELO VALOR 

 
  O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na rua 
Presidente Getúlio Vargas, 177, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.731.000/0001-60, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, 
senhor Fausto Eduardo Herradon, ratifica a DISPENSA de licitação n° 15/2018, nos 
termos do Artigo 24 caput, inciso II, respectivamente, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações, conforme quadro abaixo: 
 

DISPENSA PELO VALOR N° 15/2018 
 
Contratada: LONGO E LONGO LTDA – ME 
 

 
CNPJ/MF: 11.187.352/0001-14 

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
BRINQUEDOS 
Valor: R$ 7.590,00 
Data da assinatura: 08/06/2018 
Dotação orçamentária:  

08                                           DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL; 
08.04                                      DIVISÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
08.244.0008.2.045                 Manutenção da Divisão de Família; 
3.3.90.39.00.00.00 (0001)  Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 
 
08.244.0008.2.013                Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social; 
3.3.90.39.00.00.00 (0934)  Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 
3.3.90.39.00.00.00 (0942)  Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica. 

 

 

Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná. 
 
PAÇO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 08 DIAS DE 
JUNHO DE 2018. 
  

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
PREFEITO MUNICIPAL 

AQUISIÇÃO DE ELETRO, COIFA E ARMARIO DE COZINHA 
PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.

__________________________________________________ ____________________
Ronaldo José Ferreira de Souza

Pregoeiro

AQUISIÇÃO DE KIT CAMUFLADO (GANDOLA, CALÇA E 
CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DO PROJETO CIDADÃO MIRIM DESTE 

__________________________________________________ ____________________
Ronaldo José Ferreira de Souza

Pregoeiro
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2018 

Processo nº 68/2018 
O Pregoeiro do Município de Floraí, no exercício das atribuições que lhe confere a 
Portaria nº 01/2018, de 05/01/2018, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 10 de julhode 2018 às 09:00 horas no 
endereço, Rua Presidente Getúlio Vargas, 177, Floraí-Pr., a reunião de recebimento e 
abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de 
Licitação nº45/2018 na modalidade Pregão Presencial. 
Prazo máximo para protocolar os envelopes: 10/07/2018até as 08:30horas. 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado. 
 

Objeto da Licitação:Aquisição fracionada de carnes para este Município.  
 

Floraí, 26 de junho de 2018. 
___________________________ 
Ronaldo José Ferreira de Souza 

Pregoeiro 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE FLORAÍ 
SEDU/PARANACIDADE - PAM 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2018. 
 
O MUNICÍPIO de Floraí, torna público que às 09:00 horas do dia 13 de julho 
2018, na sala de licitações, sito a rua Presidente Getúlio Vargas, realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, de acordo 
com as especificações do edital, para aquisição de:  

LOTE OBJETO QUANTI-
DADE 

VALOR 
TOTAL R$ 

PRAZO 
(DIAS) 

01 Escavadeira 
hidráulica 

01 420.000,00 60 

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão 
ser solicitados junto ao Pregoeiro Ronaldo José de Souza, da cidade de 
Floraí Paraná, Brasil - Telefone: (0 44 ) 3242 - 8300 - E-mail 
licitacao@florai.pr.gov.br, ou através do site www.florai.pr.gov.br. A 
Pasta  Técnica,  com  o  inteiro  teor  do  Edital  e  seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Presidente 
Getúlio Vargas, nº 177, das 08:00 às 17:00 horas. 

 
Floraí, 26 de junho de 2018. 

 
Ronaldo José Ferreira de Souza 

Pregoeiro 

 

, das 08:00 às 17:00 horas.

Floraí, 26 de junho de 2018

Ronaldo José Ferreira de Souza
Pregoeiro

EXTRATO DO CONTRATO N°. 17/2018 

 
REF.  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 20/2018 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, com sede   à Av.    Governador 

Lupion, 605, inscrito no CNPJ/MF n°76.970.359/0001-53.  

CONTRATADO: INGÁ VEÍCULOS LTDA - CNPJ/CPF: 01.994.951/0010-87 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 VANS 16 LUGARES NOVAS 0 KM, SENDO UMA PARA ATENDER  NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS E OUTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE CONFORME PROPOSTA Nº.  09303.133000/1170-01 DO MINISTERIO DA SAÚDE – GOVERNO FEDERAL. 
 
VALOR: 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Veículo automotor ´´tipo Van teto alto`` zero quilômetro, 
2018 ou superior, branco, com  capacidade para 16 lugares, 
sendo 15 passageiros mais o motorista, tanque de 
combustível mínimo 70 litros; que atenda as especificações 
técnicas a seguir:  
1. Motorização  
1.1 – Motor diesel  
1.2 – Potência igual ou superior a 130 cv 
1.3 – Tração Traseira  
2. Câmbio manual de cinco (5) ou seis (6) marchas  
Obs.: Se até realização do certame alguma marca dispuser 
de uma versão com inovação tecnológica que ofereça um 
veículo com mais de 06 (seis) marchas à frente e 01 (uma) à 
ré, respeitando as demais configurações exigidas, também 
poderão concorrer.  
3. Direção  
3.1 – Direção hidráulica ou Eletro-Hidráulico original de 
fábrica.  
4. Freios  
4.1 – Sistema de freio ABS com ação nas 04 rodas  
5. Outros itens  
5.1 - Indicador gradual do nívelde combustível analógico ou 
digital; 
5.2 - Porta objetos nas portas 
5.3 - Retrovisores externos com regulagem manual ou 
eletrônica; 
5.4 – Tacógrafo digital 
6. Conforto e Segurança  
6.1 – Air Bag Duplo  
6.2 – Alça de segurança dianteira lado do passageiro;  
6.3 – Alarme Antifurto; Alarme (ao acionar o alarme, com 
os vidros abertos, eles devem levantar eletronicamente);  
6.4 – Desembaçador traseiro;  
6.5 – Travas elétricas;  
6.6 - Faróis de Neblina; 
6.7 – Pneus 195/75 R 16 
6.8 – Bancos dos passageiros reclináveis;  
6.9 – Sistema de ar condicionado original do fabricante na 
cabine e no compartimento de passageiro, com ventilação, 
aquecedor;  
6.10 – Assistente de Vento lateral 
6.11 - Programa eletrônico de estabilidade(ESP adaptativo) 
6.12 -Sistemaantibloqueio de freios ABS 
6.13 - Sistema controle tração (ASR)  
6.14 - Sistema de emergência (BAS) 
6.15 - Distribuição eletrônica da força de frenagem  
6.16 – Faixas refletivas fixadas nas duas laterais e parte 
traseira conforme espaçamento, largura e cumprimento em 
conformidade com a legislação de transito. 
7 – Portas 
04 portas, sendo uma corrediça na lateral do veículo e uma 
porta traseira; 
8. Acessórios  
7.1 – Radio CD MP3 com entrada USB com dois (02) alto 
falantes e antena se o veículo não for comercializado com 
som de série;  

MERCEDES-
BENZ 

Unid 2,00 183.000,00 366.000,00 

7.2 – Película em todos os vidros (exceto no  
parabrisa) com percentual de escurecimento conforme 
legislação vigente.  
7.3 –Tapetes de borracha p/ motorista e passageiro;  
7.4 – Estribo lateral  
OBS.: O veículo deverá conter todos os acessórios de 
identificação, segurança e sinalização de acordo com o novo 
código de Trânsito Brasileiro – apresentar todos os 
equipamentos exigidos pelo CONTRAN.  
 

 
VIGÊNCIA:12 (doze)meses. 
 
DOTAÇÃO: 
 
06.001.12.361.0035.2.014.4.4.90.52.00.00 01105 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 
06.001.12.361.0035.2.014.4.4.90.52.00.00 01102 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 
07.001.10.301.0012.2.028.4.4.90.52.00.00 31518 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 
 
FORO:Comarca de Colorado – Estado do Paraná.  
 

Itaguajé, 27 de Junho de 2018. 

CONTRATANTE 
 

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR  
Prefeito Municipal 

 

 
 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
O Prefeito Municipal, CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nº. 10.520/02 e alterações posteriores, a vista da Ata de Sessão  de Pregão 
Presencial e Parecer Jurídico, resolve: 
 
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos: 
 

a) Processo Nrº              : 38/2018 
b) Licitação Nrº             :            20/2018 
c) Modalidade                :            Pregão: 
d) Data Homologação   : 27/06/2018 
e) Objeto Homologado  : AQUISIÇÃO DE 02 VANS 16 LUGARES NOVAS 0 KM, SENDO 

UMA PARA ATENDER  NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS E 
OUTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME 
PROPOSTA Nº.  09303.133000/1170-01 DO MINISTERIO DA SAÚDE 
– GOVERNO FEDERAL. 

 
Fornecedor: INGÁ VEÍCULOS LTDA 
CNPJ/CPF: 01.994.951/0010-87 
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 Veículo automotor ´´tipo Van teto alto`` zero 
quilômetro, 2018 ou superior, branco, com  
capacidade para 16 lugares, sendo 15 passageiros 
mais o motorista, tanque de combustível mínimo 70 
litros; que atenda as especificações técnicas a seguir:  
1. Motorização  
1.1 – Motor diesel 
1.2 – Potência igual ou superior a 130 cv  
1.3 – Tração Traseira  
2. Câmbio manual de cinco (5) ou seis (6) marchas  
Obs.: Se até realização do certame alguma marca 
dispuser de uma versão com inovação tecnológica que 
ofereça um veículo com mais de 06 (seis) marchas à 
frente e 01 (uma) à ré, respeitando as demais 
configurações exigidas, também poderão concorrer.  
3. Direção  
3.1 – Direção hidráulica ou Eletro-Hidráulico original 
de fábrica.  
4. Freios  
4.1 – Sistema de freio ABS com ação nas 04 rodas  
5. Outros itens  
5.1 - Indicador gradual do nível  de combustível 
analógico ou digital; 
5.2 - Porta objetos nas portas 
5.3 - Retrovisores externos com regulagem manual ou 
eletrônica; 
5.4 – Tacógrafo digital  
6. Conforto e Segurança  
6.1 – Air Bag Duplo  
6.2 – Alça de segurança dianteira lado do passageiro;  
6.3 – Alarme Antifurto; Alarme (ao acionar o alarme, 
com os vidros abertos, eles devem levantar 
eletronicamente);  
6.4 – Desembaçador traseiro;  
6.5 – Travas elétricas;  
6.6 - Faróis de Neblina; 
6.7 – Pneus 195/75 R 16 
6.8 – Bancos dos passageiros reclináveis;  
6.9 – Sistema de ar condicionado original do 
fabricante na cabine e no compartimento de 
passageiro, com ventilação, aquecedor;  
6.10 – Assistente de Vento lateral 
6.11 - Programa eletrônico de estabilidade(ESP 
adaptativo) 

MERCEDES-
BENZ 

Unid 2,00 183.000,00 366.000,00 

6.12 -Sistema antibloqueio de freios ABS 
6.13 - Sistema controle tração (ASR)  
6.14 - Sistema de emergência (BAS) 
6.15 - Distribuição eletrônica da força de frenagem  
6.16 – Faixas refletivas fixadas nas duas laterais e 
parte traseira conforme espaçamento, largura e 
cumprimento em conformidade com a legislação de 
transito. 
7 – Portas 
04 portas, sendo uma corrediça na lateral do veículo e 
uma porta traseira; 
8. Acessórios  
7.1 – Radio CD MP3 com entrada USB com dois (02) 
alto falantes e antena se o veículo não for 
comercializado com som de série;  
7.2 – Película em todos os vidros (exceto no  
parabrisa) com percentual de escurecimento 
conforme legislação vigente.  
7.3 –Tapetes de borracha p/ motorista e passageiro;  
7.4 – Estribo lateral  
OBS.: O veículo deverá conter todos os acessórios de 
identificação, segurança e sinalização de acordo com o 
novo código de Trânsito Brasileiro – apresentar todos 
os equipamentos exigidos pelo CONTRAN.  
 

 
                                  Valor Total Homologado - R$ 366.000,00 

 
ITAGUAJÉ, 27 de Junho de 2018. 

 
 

______________________________________________ 
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

 

os equipamentos exigidos pelo CONTRAN. 

                                  Valor Total Homologado - R$ 366.000,00

ITAGUAJÉ, 27 de Junho de 2018.

______________________________________________________________________________ _____________________________________
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

06.001.12.361.0035.2.014.4.4.90.52.00.00 01102 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
07.001.10.301.0012.2.028.4.4.90.52.00.00 31518 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

Estado do Paraná. 

Itaguajé, 27 de Junho de 2018.

CONTRATANTE

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 
Prefeito Municipal
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ESPORTE

Nova Esperança é destaque no esporte em todo o Paraná
 Um ‘baita’ orgulho, 
assim defi nimos a trajetória 
de Nova Esperança no espor-
te nesses últimos dias. Desde 
o ano passado o nosso muni-
cípio vem ganhando destaque 
no esporte em todo o Paraná, 
desde que dois atletas daqui 
da cidade foram convocados 
para participar da Seleção Pa-
ranaense de Voleibol Infantil, 
DalbertoBrunelli e Antony 
Cafi sso e o professor Marcio 
Silva, convocado a compor a 
Equipe Técnica da Seleção 
Paranaense Infantil.
 Acreditando que o 
esporte é a alternativa mais 
saudável de levar um futuro 
melhor às crianças e jovens, 
o município vem investindo 
bastante nesse setor. 
 Prova disso foi a 
criação da Secretaria de Es-
portes, a partir de então, 
recursos e verbas exclusivas 
tem sido destinadas a esta 
área para promover melhorias 
nos complexos esportivos: 
cobertura da arquibancada 

do Estádio Municipal, cons-
trução de vestiários, reforma 
de quadras, aquisição de 
materiais esportivos, mais de 
R$120 mil investidos na com-
pra de bolas, redes e outros 
equipamentos para prática 
de atividades nas escolinhas 
de atletismo, futsal, futebol, 
etc.
 Para a administração 
municipal, o “esporte é mais 
do que qualidade de vida, es-
porte é prevenção em saúde, 
segurança pública e educação 
– são crianças e jovens fora 
das ruas exercitando uma 
prática saudável”, destaca o 
prefeito, Moacir Olivatti.
 Nesta última semana, 
de 19 a 24 de junho, Nova 
Esperança foi palco da Fase 
Macrorregional dos Jogos 
Escolares do Paraná (JEPs), 
reunindo quase 2 mil atletas 
de toda região para competir 
nas mais diversas modalida-
des de esportes. Ao mesmo 
tempo, o time de futebol 
sub-21 do município se clas-

sificou para a grande final 
dos Jogos Abertos (JAPs) que 
aconteceu na manhã do últi-
mo domingo (24) em Paraíso 
do Norte, sagrando Nova 
Esperança a grande campeã 

da modalidade. Com muito 
orgulho e alegria, os atletas 
foram calorosamente recep-
cionados com uma carreata 
pela cidade para comemorar 
a conquista do título junto à 
população.
Jogos Escolares e a trajetória 
de Nova Esperança na com-
petição
 Terça-feira passada 
(19), Nova Esperança rece-
beu quase 2 mil atletas de 
várias cidades da região para 
a fase macrorregional dos 
Jogos Escolares do Paraná. 
Nossa cidade foi sede da 
competição que acontece 
simultaneamente em todo o 
Estado.

 Para receber os atle-
tas, a administração municipal 
preparou a casa, reformando 
todo o complexo esportivo 
do município: quadras, giná-
sios, campos e alojamentos. 
Benfeitorias que fi cam para 
treinamento dos nossos atle-
tas do município nas diversas 
modalidades de esporte que 
são oferecidas gratuitamente 
pela Secretaria de Esportes.
 Extremamente bem 
planejado, os alunos de outras 
cidades fi caram alojados nas 
escolas do município com 
seus tutores e segurança 24 
horas para evitar quaisquer 
contratempos. Além disso, 
todos os locais de competição 

contaram com seguranças e 
policiamento para assegurar 
quem passou pelos estádios 
para assistir as competições.
 Até a Praça Salgado 
Filho foi palco dos jogos, no 
local foram disputadas as 
partidas de vôlei de praia e 
fi cou lotada de torcedores. Os 
times de voleibol do municí-
pio também tiveram grande 
destaque, classificando-se 
entre os melhores e levando 
a medalha de ouro no peito. 
Além de tantos outros desta-
ques que tivemos, superação 
e empenho dos nossos atle-
tas.
 Dentro de mais al-
gumas semanas, Nova Espe-
rança voltará a ser palco de 
outra importante competição, 
os Jogos da Juventude, nova-
mente voltaremos a receber 
atletas do Paraná inteiro para 
as competições de diversas 
modalidades.

Recepção dos atletas do Futebol - Campeões dos Jogos Abertos do Paraná

Equipe masculina de voleibol e núcleo regional de educação

Ginásio Capelão foi palco das partidas de voleibolPraça Salgado Filho - Vôlei de Praia

Márcio Silva, Secretário de Esportes, Prefeito Moacir Olivatti e DalbertoToná, Secretário de Administração

 Mais algumas sema-
nas de preparativos antecedem 
a abertura dos Jogos da Juven-
tude, desta vez a competição 
será sediada integralmente 
no município e a abertura dos 
jogos fi cará por conta da casa. 
Recebemos aproximadamente 
2 mil atletas para competir 
nas modalidades de voleibol, 
basquete, futebol, futsal, e han-
debol. Os Jogos da Juventude 
começam no dia 13 de julho 
e vão até o dia 19. A Abertura 
ofi cial está programada para 
acontecer no Ginásio Capelão 
no dia 13.

Jogos da Juventude
e os preparativos

Refeitório

 A professora Ma-
ria Altamira de Oliveira 
Reis, diretora da Escola 
Municipal Luiz Tribur-
tino de Jardim Olinda 
parabeniza as equipes 
Campeãs de vôlei femi-
nino e futebol masculino 
por mais uma vitória nos 
jogos do PROERD  re-
alizados em Paranacity 
recentemente. Agrade-
cer também a todos os 
profissionais da equipe 
técnica que trabalharam 
nos bastidores com igual 
empenho a fi m de garantir 

Jardim Olinda se destaca nos Jogos do Proerd em Paranacity

essa vitória: professora 
Simone Aparecida Soa-
res dos Santos, pedagoga 
Ana Paula de Ooliveira 
Cano,  Rozemalda de 
Freitas e Anderson Mi-
randa. 
Agradecimento especial 
à professora de educação 
física Andressa Dias da 
Costa por sua garra e 
determinação no treina-
mento das crianças, e ao 
vice-prefeito Denny An-
derson de Oliveira a qual 
representou a prefeita na 
abertura dos jogos.

Colorado
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RESOLUÇÃO N.º 001/2018 

SÚMULA: Reformula o Quadro de Cargos e Vencimentos da 
Câmara Municipal de Santo Inácio, Estado do Paraná, à partir da 
Resolução n.º 01/2010 e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO, ESTADO DO PARANÁ 
APROVOU, E EU, PRESIDENTE, PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

Art. 1º. O Quadro de Cargos e Vencimentos da Câmara Municipal de Santo Inácio, Estado do 
Paraná, destinado a organizar os cargos e carreiras, fundamentado nos princípios de desenvolvimento e 
avaliação profissional, passa a obedecer a estrutura definida nesta Resolução. 

TÍTULO I 

CAPÍTULO ÚNICO 

Da Definição dos Termos 

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, são adotados as seguintes definições: 

I - CARGO PÚBLICO - É o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um 
servidor, identificando-se pelas características de criação por Resolução, denominação própria, número de 
vaga, carga horária de trabalho e pagamento pelo erário do Poder Legislativo Municipal; 

II - SERVIDOR - É toda pessoa legalmente investida em cargo público; 

III - QUADRO GERAL - É o quadro composto por todos os servidores da Câmara 
Municipal de Santo Inácio, Estado do Paraná; 

IV - NÍVEL DE VENCIMENTO - É o numero que identifica o posicionamento do servidor 
na tabela de vencimento, relativa ao cargo que ocupa; 

V - TEMPO DE SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL - É todo o tempo decorrido da data 
de admissão no serviço público local até a data de vigência desta Resolução, ou todo o tempo de serviço 
prestado na Administração, dos poderes Executivo e Legislativo do Município de Santo Inácio, que venha a 
ser averbado nos assentamentos individuais do servidor; 

VI - PROGRESSÃO HORIZONTAL - É a mudança do servidor de seu nível de 
vencimento para o nível imediatamente superior, no mesmo cargo, por critério de merecimento. 

Parágrafo Único - A apuração do tempo de serviço público municipal local a que se refere o 
inciso V deste artigo, será feito em dias, observado o seguinte: 

I - o número de dias será convertido em anos, considerados de 365 dias; 

II - não serão feitos arredondamentos, considerando-se apenas os anos inteiros. 

TÍTULO II 

CAPÍTULO  I 

Do  Regime Jurídico 

Art. 3º. O Regime Jurídico dos servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal instituído pela 
presente Resolução é o mesmo adotado para os servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal do Executivo 
Municipal, bem como, aplica-se subsidiariamente aos servidores abrangidos por esta Resolução as normas 
vigentes no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santo Inácio. 

CAPÍTULO II 

Do Plano de Vencimentos 

Art. 4º. Considera-se vencimento a contrapartida em espécie, regularmente paga pelo Poder 
Legislativo, por período mensal de trabalho, ao servidor ocupante de cargo, pelo efetivo serviço prestado. 

Parágrafo Único - O servidor perceberá vencimento proporcional ao período mensal quando 
o período da prestação de serviço for inferior ao mensal. 

Art. 5º. Os vencimentos dos cargos efetivos deste Plano são os estabelecidos na tabela 
constante do Anexo II desta Resolução. 
 Parágrafo 1º - Cada cargo é escalonado em 15 (quinze) níveis de vencimento. 

 Parágrafo 2º - Os atuais servidores efetivos serão enquadrados, primeiramente, no nível igual 
ou imediatamente superior ao vencimento base percebido em 31/08/2010 a após, para cada 02 (dois) anos de 
efetivo exercício prestado à Câmara Municipal terá o acréscimo de 01 (um) nível. 

 Parágrafo 3º - Após o enquadramento de que trata o Parágrafo 2.º, para cada 02 (dois) anos 
de efetivo serviço prestado à Câmara Municipal os servidores efetivos terão o acréscimo de 01 (um) nível de 
vencimento, concedido a critério do Presidente mediante ato próprio da Mesa Diretora. 

Art. 6º. Os critérios de promoção do servidor dentro da nova Tabela Salarial será objeto de 
nova Resolução. 

Art. 7º - O pessoal inativo será enquadrado no quadro de pessoal instituído pela presente 
resolução de acordo com a tabela de correlação de cargos, conforme anexo I, e o critério salarial, sendo que 
seus proventos serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em efetivo exercício. 

TÍTULO III 

Das Disposições Finais 

Art. 8º - São partes integrantes desta Resolução os seguintes anexos: 

Anexo I – Quadro de Cargos de Provimento Efetivo 

Anexo II – Tabela de Vencimentos de Cargos de Provimento Efetivo 

Anexo III – Quadro de Cargos de Provimento Comissionado 

Anexo IV – Tabela de Vencimentos de Cargos de Prov. Comissionado 

Anexo V – Descrição das Funções de Cargos de Provimento Efetivo 

Anexo VI – Descrição das Funções de Cargos de Prov. Comissionado 

Art. 9º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 Santo Inácio, em 20 de junho de 2018. 
 
                    JOSÉ FERREIRA 
                          Presidente 
ALEXANDRE VENCESLAU DOS SANTOS  
                  Primeiro Secretário 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Inácio, em 

 

ANEXO I – QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

DENOMINAÇÃO DO CARGO NÚMERO DE VAGAS NÍVEL DE VENCIMENTO 
INICIAL 

Advogado 01 35 

Auxiliar de Serviços Gerais 01 11 

Contador 01 35 

Técnico Legislativo 01 30 

ANEXO II – TABELA DE VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
Nível Vencimento R$ Nível Vencimento R$ 

01 907,84 31 2.944,54 
02 943,44 32 3.062,31 
03 981,10 33 3.184,79 
04 1.021,21 34 3.312,22 
05 1.062,06 35 3.444,67 
06 1.104,41 36 3.582,50 
07 1.148,70 37 3.725,76 
08 1.194,68 38 3.873,92 
09 1.242,45 39 4.029,81 
10 1.292,15 40 4.191,00 
11 1.343,84 41 4.358,62 
12 1.397,61 42 4.532,96 
13 1.453,50 43 4.714,29 
14 1.511,66 44 4.902,87 
15 1.572,09 45 5.099,05 
16 1.634,99 46 5.302,93 
17 1.700,37 47 5.515,03 
18 1.768,42 48 5.735,66 
19 1.839,16 49 5.965,10 
20 1.912,72 50 6.203,66 
21 1.989,22 51 6.451,80 
22 2.068,80 52 6.709,87 
23 2.151,52 53 6.978,26 
24 2.237,60 54 7.257,40 
25 2.327,08 55 7.547,70 
26 2.420,21 56 8.163,59 
27 2.516,99 57 8.490,13 
28 2.617,67 58 8.829,73 
29 2.722,37 59 9.182,93 
30 2.831,29 60 10.101,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO COMISSIONADO 
DENOMINAÇÃO DO CARGO SÍMBOLO NÚMERO DE VAGAS 

Assessor Legislativo CC-1 01 

ANEXO IV – TABELA DE VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO COMISSIONADO 

SÍMBOLO VENCIMENTO MENSAL R$ 

CC-1 1.200,00 

ANEXO V – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

CARGO: ADVOGADO                                          CARGA HORÁRIA: 20 HS/S 

ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO: 

a) Representar o Poder Legislativo em Juízo ou fora dele, nas ações em que for parte, acompanhando 
o processo e apresentando recursos em quaisquer instâncias, bem como prestar assistência “interna 
corporis”; 

b) Examinar contratos e acordos jurídicos, acompanhando os processos licitatórios; 

c) Representar o Poder Legislativo perante o Tribunal de Contas do Estado; 

d) Responder a consultas sobre as interpretações de textos legais de interesse da Câmara em assunto 
de natureza jurídica; 

e) Elaborar, examinar e emitir pareceres jurídicos acerca dos projetos de lei, de resolução, de decreto 
legislativo, portarias, contratos, termos de compromisso e responsabilidade, convênios, licitações e 
outros atos em trâmite na Câmara Municipal e, ainda, elaborar pareceres jurídicos à administração 
da Câmara, à pedido ou que julgar convenientes; 

f) Elaborar informações em mandados de segurança promovidos contra ato do Legislativo Municipal, 
responsabilizar-se por equipes auxiliares, necessárias à execução das atividades próprias do cargo; 

g) Supervisionar, dirigir, coordenar, controlar e orientar as atividades desenvolvidas pelo Legislativo 
Municipal; 

h) Emitir pareceres singulares ou relatar pareceres coletivos; 

i) Prestar esclarecimentos, quando convocado, ao Plenário da Câmara Municipal, sobre matéria de 
sua competência; 

j) Solicitar complementação e apurar as informações cabíveis aos fins objetivados pelo Legislativo; 

k) Solucionar problemas dentro dos padrões adequados e sugerir mudanças com bases em seus 
conhecimentos profissionais; 

l) Prestar assessoramento jurídico amplo às Comissões da Câmara, sejam elas permanentes, 
temporárias ou especiais; 

m) Prestar assessoramento aos Vereadores em suas atividades legisladoras e aos demais órgãos da 
administração da Câmara, através de pareceres e outros documentos; 

n) Executar outras tarefas e atribuições afins, de interesse da municipalidade ou recebidas de 
determinação superior. 

 

 

CARGO: CONTADOR                                       CARGA HORÁRIA: 20HS/S 

ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO: 

a) Organizar o sistema de registro e operações de forma que possibilite o controle contábil-financeiro, 
orçamentário e patrimonial; 

b) Elaborar balancetes mensais e balanço anual, demonstrativos de contas, aplicando normas atinentes 
à apresentação de resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da 
Câmara; 

c) Elaborar relatórios de gestão fiscal com base na Lei Complementar n.º 101/2000; 

d) Realizar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando seu regular 
processamento para assegurar o cumprimento do plano de contas adotado; 

e) Planejar e executar auditorias contábeis, efetuando perícias, investigações, apurações e exames 
técnicos para assegurar o cumprimento das exigências legais e administrativas; 

f) Elaborar anualmente relatório analítico sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da 
Câmara, apresentando dados estatísticos comparativos e pareceres técnicos; 

g) Participar da elaboração do orçamento programa fornecendo dados contábeis para servirem de 
base à sua montagem, obedecendo às normas que regem a matéria; 

h) Organizar e manter atualizado cadastros de empresas fornecedoras de material de consumo e 
serviços à Câmara, para fins de licitação; 

i) Organizar e manter atualizado o controle de estoque junto ao almoxarifado, bem como o controle 
patrimonial dos bens adquiridos pela Câmara, transferidos por concessão ou doação; 

j) Organizar e manter atualizadas fichas financeiras contendo registros de empenhos a pagar e pagos 
aos fornecedores, objetivando o controle de contas a pagar do exercício financeiro; 

k) Assessor a Mesa Diretora em assuntos financeiros, contábeis e orçamentários, emitindo pareceres, 
a fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação em todos os 
órgãos da Administração da Câmara; 

l) Fazer publicar os atos da Câmara exigidos legalmente, bem como elaborar o balancete financeiro a 
ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado; 

m) Elaborar a prestação de contas a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, anualmente, 
com todos os documentos exigidos dentro dos prazos legais; 

n) Manter o controle do saldo das dotações orçamentárias; 

o) Atestar identidade entre a fatura e a nota fiscal de fornecedores, referentes às aquisições realizadas, 
elaborar o empenho prévio das despesas e ordens de pagamento; 

p) Organizar as prestações de contas, bem como a documentação necessária à comprovação das 
despesas da Câmara Municipal; 

q) Fornecer elementos próprios para abertura de créditos adicionais para a Câmara; 

r) Emitir parecer, quando solicitado pela Mesa Diretora, sobre a proposta do Orçamento-programa do 
Município e do Plano Plurianual de Investimentos e outros de natureza orçamentária, bem como 
sobre a prestação de contas do Executivo, após parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado; 

s) Realizar serviços de tesouraria cumprindo e fazendo cumprir as determinações emanadas da 
Presidência, registrar o recebimento do duodécimo da Câmara Municipal; 

t) Emitir cheques para pagamentos e manter controle bancário da movimentação de entrada e saída 
de numerário; 

u) Efetuar pagamento de despesas, quando regularmente autorizadas, processadas e liquidadas; 

v) Manter registros no livro caixa ou por meio eletrônico, juntamente com a documentação da 
despesa, quando paga; 

w) Efetuar entrega, mediante depósitos e retiradas bancárias dos valores em poder da Câmara 
Municipal; 

x) Manter registro de procurações para fins de pagamento. 

 

 

CARGO: TÉCNICO LEGISLATIVO                        CARGA HORÁRIA: 40HS/S 

ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO: 

a) Executar trabalhos administrativos, aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais; 

b) Elaborar e digitar proposições, ofícios, portarias, projetos de lei, resoluções, decretos legislativos e 
leis municipais; 

c) Auxiliar nas reuniões e lavrar atas; 

d) Efetuar arquivamentos e selar pela ordem e controle dos arquivos; 

e) Auxiliar nos serviços de organização e manutenção de cadastros, arquivos e outros instrumentos de 
controle administrativo; 

f) Distribuir e encaminhar papéis e correspondências nos diversos departamentos; 

g) Auxiliar nos serviços de atendimento e recepção ao público, executar atividades auxiliares de 
apoio administrativo e legislativo; 

h) Operar com máquinas calculadoras, copiadoras, micro computadores, impressoras, fax, scanner, 
etc.; 

i) Obter informações e fornecê-las aos interessados; 

DECRETO N° 19/2017  

Súmula: Abre um Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento em vigor, autorizado pela Lei 
Orçamentária nº 1191/2017, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE SANTO INACIO – ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
AUTORIZADAS POR LEI: 
 

D E C R E T A, 
 

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, autorizado pela Lei 
1191/2017 (Lei Orçamentária), um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 530.869,23 
(quinhentos e trinta mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), para a 
suplementação das seguintes dotações do orçamento em vigor da Entidade Fundo Municipal de 
Saúde de Santo Inácio, assim discriminadas: 

 
I – SUPLEMENTAÇÃO: 

 
09 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0014.1063 – Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saúde 
00086 4.4.90.52.00.00 518 Bloco de Investimento Saúde – Equipamentos e Mat Permanente    20.000,00 
 
10.301.0014.1062 – Aquisição de Veículos para UBS 
00071 4.4.90.52.00.00 518 Bloco de Investimento Saúde – Equipamentos e Mat Permanente    80.000,00 
 
10.301.0014.2052 – Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica – PAB FIXO 
00271 3.1.90.11.00.00 494 Bloco de Custeio Saúde – Vencimentos e Vantagens Fixas            50.000,00 
00281 3.1.90.13.00.00 494 Bloco de Custeio Saúde – Obrigações Patronais                              15.000,00 
00316 3.3.90.30.00.00 494 Bloco de Custeio Saúde – Material de Consumo                              26.145,92 
 
10.301.0014.2053 – Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde 
00366 3.1.90.11.00.00 494 Bloco de Custeio Saúde – Vencimentos e Vantagens Fixas            75.353,11 
00381 3.1.90.11.00.00 494 Bloco de Custeio Saúde – Obrigações Patronais                              22.401,26 
 
10.301.0014.2054 – Manutenção do Programa Saúde da Família 
00401 3.1.90.11.00.00 494 Bloco de Custeio Saúde – Vencimentos e Vantagens Fixas         108.585,23 
00416 3.1.90.13.00.00 494 Bloco de Custeio Saúde – Obrigações Patronais                              28.000,00 
 
10.301.0020.2059 – Manutenção do Programa de Saúde Bucal 
00466 3.1.90.11.00.00 494 Bloco de Custeio Saúde – Vencimentos e Vantagens Fixas            77.358,44 
00476 3.1.90.13.00.00 494 Bloco de Custeio Saúde – Obrigações Patronais                              17.025,27 
00486 3.3.90.30.00.00 494 Bloco de Custeio Saúde – Material de Consumo                    11.000,00 
 
TOTAL SUPLEMENTADO                                                                                                           R$     530.869,23         
 

Art. 2º – Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, fica anulada a 
igual quantia de R$ 530.869,23 (quinhentos e trinta mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e 
três centavos), das seguintes dotações do Orçamento em vigor: 
 
II – ANULAÇÃO: 
 
09 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0014.1063 – Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saúde 
00085 4.4.90.52.00.00 495 Atenção Básica - Federal – Equipamentos e Mat Permanente      10.000,00 
 
10.301.0014.2052 – Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica – PAB FIXO 
00270 3.1.90.11.00.00 495 Atenção Básica - Federal – Vencimentos e Vantagens Fixas        100.000,00 
00280 3.1.90.13.00.00 495 Atenção Básica - Federal – Obrigações Patronais                            25.000,00 
00290 3.1.90.16.00.00 495 Atenção Básica - Federal – Outros Desp Variáveis – P Civil                3.351,70 
00315 3.3.90.30.00.00 495 Atenção Básica – Federal – Material de Consumo                           21.832,16 
00340 3.3.90.39.00.00 495 Atenção Básica – Federal – Outros Serv Terceiros – P Jurídica         17.000,00 
00350 4.4.90.52.00.00 495 Atenção Básica – Federal – Equipamentos e Mat Permanente        5.000,00 
 
10.301.0014.2053 – Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde 
00365 3.1.90.11.00.00 495 Atenção Básica - Federal – Vencimentos e Vantagens Fixas          75.353,11 
00380 3.1.90.11.00.00 495 Atenção Básica - Federal – Obrigações Patronais                            22.401,26 
00385 3.1.90.16.00.00 495 Atenção Básica - Federal – Outros Desp Variáveis – P Civil                   962,06 
 
10.301.0014.2054 – Manutenção do Programa Saúde da Família 
00400 3.1.90.11.00.00 495 Atenção Básica - Federal – Vencimentos e Vantagens Fixas        104.585,23 
00415 3.1.90.11.00.00 495 Atenção Básica - Federal – Obrigações Patronais                            40.000,00 
 
10.301.0020.2059 – Manutenção do Programa de Saúde Bucal 
00465 3.1.90.11.00.00 495 Atenção Básica - Federal – Vencimentos e Vantagens Fixas          77.358,44 
00475 3.1.90.13.00.00 495 Atenção Básica – Federal – Obrigações Patronais                           17.025,27 
00485 3.3.90.30.00.00 495 Atenção Básica - Federal – Material de Consumo                    11.000,00 
 
TOTAL ANULADO                                                                                                                      R$    530.869,23 
  

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, com efeitos a partir de 14 de junho de 2018.  

  
Santo Inácio, 14 de junho 2018. 

 
JÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 

Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor 
data de sua publicação, com efeitos a partir de 14 de junho de 2018.

Santo Inácio, 14 de junho 2018.

JÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Câmara, apresentando dados estatísticos comparativos e pareceres técnicos; 

g) Participar da elaboração do orçamento programa fornecendo dados contábeis para servirem de 
base à sua montagem, obedecendo às normas que regem a matéria; 

h) Organizar e manter atualizado cadastros de empresas fornecedoras de material de consumo e 
serviços à Câmara, para fins de licitação; 

i) Organizar e manter atualizado o controle de estoque junto ao almoxarifado, bem como o controle 
patrimonial dos bens adquiridos pela Câmara, transferidos por concessão ou doação; 

j) Organizar e manter atualizadas fichas financeiras contendo registros de empenhos a pagar e pagos 
aos fornecedores, objetivando o controle de contas a pagar do exercício financeiro; 

k) Assessor a Mesa Diretora em assuntos financeiros, contábeis e orçamentários, emitindo pareceres, 
a fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação em todos os 
órgãos da Administração da Câmara; 

l) Fazer publicar os atos da Câmara exigidos legalmente, bem como elaborar o balancete financeiro a 
ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado; 

m) Elaborar a prestação de contas a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, anualmente, 
com todos os documentos exigidos dentro dos prazos legais; 

n) Manter o controle do saldo das dotações orçamentárias; 

o) Atestar identidade entre a fatura e a nota fiscal de fornecedores, referentes às aquisições realizadas, 
elaborar o empenho prévio das despesas e ordens de pagamento; 

p) Organizar as prestações de contas, bem como a documentação necessária à comprovação das 
despesas da Câmara Municipal; 

q) Fornecer elementos próprios para abertura de créditos adicionais para a Câmara; 

r) Emitir parecer, quando solicitado pela Mesa Diretora, sobre a proposta do Orçamento-programa do 
Município e do Plano Plurianual de Investimentos e outros de natureza orçamentária, bem como 
sobre a prestação de contas do Executivo, após parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado; 

s) Realizar serviços de tesouraria cumprindo e fazendo cumprir as determinações emanadas da 
Presidência, registrar o recebimento do duodécimo da Câmara Municipal; 

t) Emitir cheques para pagamentos e manter controle bancário da movimentação de entrada e saída 
de numerário; 

u) Efetuar pagamento de despesas, quando regularmente autorizadas, processadas e liquidadas; 

v) Manter registros no livro caixa ou por meio eletrônico, juntamente com a documentação da 
despesa, quando paga; 

w) Efetuar entrega, mediante depósitos e retiradas bancárias dos valores em poder da Câmara 
Municipal; 

x) Manter registro de procurações para fins de pagamento. 

 

 

CARGO: TÉCNICO LEGISLATIVO                        CARGA HORÁRIA: 40HS/S 

ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO: 

a) Executar trabalhos administrativos, aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais; 

b) Elaborar e digitar proposições, ofícios, portarias, projetos de lei, resoluções, decretos legislativos e 
leis municipais; 

c) Auxiliar nas reuniões e lavrar atas; 

d) Efetuar arquivamentos e selar pela ordem e controle dos arquivos; 

e) Auxiliar nos serviços de organização e manutenção de cadastros, arquivos e outros instrumentos de 
controle administrativo; 

f) Distribuir e encaminhar papéis e correspondências nos diversos departamentos; 

g) Auxiliar nos serviços de atendimento e recepção ao público, executar atividades auxiliares de 
apoio administrativo e legislativo; 

h) Operar com máquinas calculadoras, copiadoras, micro computadores, impressoras, fax, scanner, 
etc.; 

i) Obter informações e fornecê-las aos interessados; 

j) Prestar atendimento especial aos vereadores; 

k) Auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotinas; 

l) Proceder à conferência dos serviços executados na área de sua competência; 

m) Zelar pelo equipamento sob sua guarda, comunicando à chefia imediata a necessidade de consertos 
e reparos; 

n) Organizar arquivos e fichários, mantendo-os atualizados; 

o) Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores a ele subordinados; 

p) Prestar assistência à sua unidade de atuação, emitindo pareceres, exercendo, controlando e 
compatibilizando os serviços e programas administrativos; 

q) Executar tarefas variáveis das áreas administrativa, jurídica, legislativa e financeira, que exijam 
elaboração de textos e documentos; 

r) Cumprir e fazer cumprir as determinações regulamentares emanadas da Mesa Diretora; 

s) Manter o cadastro dos servidores da Câmara Municipal, bem como dos Vereadores; 

t) Elaborar os atos relativos à admissão, readmissão, aproveitamento, posse, exercício, remoção, 
transferência, substituição, exoneração e demissão de pessoal, etc.; 

u) Lavrar  em livro próprio os termos de declaração legal de posse dos servidores nomeados ou 
designados ao serem investidos em cargos ou funções constantes da estrutura organizacional da 
Câmara; 

v) Verificar, quando da admissão de pessoal, a regularidade dos documentos apresentados; 

w) Orientar os servidores da Câmara Municipal quando se fizer necessário, com referência aos atos ou 
normas de pessoal, baixados pela Mesa Diretora; 

x) Elaborar e controlar regularmente a freqüência dos servidores da Câmara, de conformidade com o 
controle de ponto adotado; 

y) Executar outras tarefas e atribuições afins, de interesse da municipalidade ou recebidas de 
determinação superior. 

 

 

CARGO:  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS          CARGA HORÁRIA: 40HS/S 

ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO: 

a) Limpar e conservar os móveis, utensílios e materiais concernentes às atividades institucionais da 
Câmara Municipal; 

b) Guardar os materiais de limpeza, higienização, copa e cozinha colocados a sua disposição; 

c) Desempenhar outras funções correlatas de modo a garantir o bom funcionamento e assegurando as 
condições de higiene do prédio; 

d) Realizar atividades correlatas aos serviços de copa, tais como: preparar e servir café, chá, água e 
outros, no recinto da Câmara, e zelar pela limpeza e ordem na cantina; 

e) Desempenhar atividades de atendimento ao Plenário, gabinete e demais repartições da 
administração; 

f) Desempenhar atividades de controle do consumo; 

g) Realizar outras tarefas e atribuições afins, de interesse da municipalidade ou determinadas por 
superior. 

 

 

ANEXO VI – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CARGOS DE PROVIMENTO COMISSIONADO 

CARGO: ASSESSOR LEGISLATIVO          CARGA HORÁRIA: 40HS/S 

ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO: 

a) Exercer as funções que lhe forem delgadas pelo Diretor Legislativo e substituí-lo nos casos de 
vacância, impedimento, ausência, férias e licenças; 

b) Controlar a emissão, recebimento e arquivamento de expedientes e outros documentos, as 
assinaturas  das  proposições, e zelar pelo uso do material de consumo e permanente existente no 
setor; 

c) Coordenar a atividade de atendimento ao público e o levantamento de dados e emissão de 
relatórios sobre o exercício do mandato pelos parlamentares; 

d) Monitorar o uso e a alimentação dos sistemas operacionais do processo legislativo e do controle de 
voto e processo de digitalização dos documentos e processos legislativos. 

 

 
RESOLUÇÃO  N.º 002/2018 
 

SÚMULA: Dá nova redação ao artigo 11, da Resolução 04/2007, 
alterada pela Resolução 01/2009, que cria e regulamenta, na Câmara 
Municipal de Santo Inácio, o Sistema de Controle Interno e dá outras 
providências. 

 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO, ESTADO DO 
PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 
 
 Art. 1.º - O artigo 11 da Resolução 04/2007 que cria e regulamenta, na 
Câmara Municipal de Santo Inácio, o Sistema de Controle Interno, passa a vigorar com a redação seguinte: 
 
Art. 11. O Servidor pertencente ao Quadro de Servidores da Câmara Municipal, designado para exercer  a 
função de Controlador Interno, perceberá na sua remuneração, na forma de função gratificada, o 
percentual de 70% (setenta por cento) de seu vencimento mensal fixo.  
 
 
 Art. 2.º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, com efeitos a partir de 01/07/2018. 
 
 Santo Inácio, 20 de junho de 2018. 
 
                                                                    JOSÉ FERREIRA 
           Presidente 
 
    ALEXANDRE VENCESLAU DOS SANTOS   
              Primeiro Secretário 

Santo Inácio, 20 de junho de 2018.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
SANTO INÁCIO – ESTADO DO PARANÁ  

 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2018-FMS 
             PREGÃO PRESENCIAL  Nº 04/2018 
 

 Contratante: MUNICIPIO DE SANTO INACIO 
 Contratado: ANA PAULA PONTIM DA MOTA-SANTO INACIO-ME 
                             CNPJ Nº 09.069.849/0001-96 
 Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS  " FARMACIA ", 

PARA MANUTENÇÃO DA USB DO MUNICIPIO 
 Valor do Contrato: R$-90.000,00 ( Noventa Mil Reais )  
  Prazo de Vigência do Contrato : 24/12/2018 
 Foro do Contrato: Colorado – Estado do Paraná.  
 Data de Assinaturado Contrato: 25/06/2018. 
  

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO 
 LICITAÇÃO MODALIDADE  

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº004/2018-FMS 

 
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a Homologação/Adjudicação do presente 
processo Licitatório realizado por esta Municipalidade. 
O Prefeito de Santo Inácio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Lei 8.666/93 e suas alterações, da Lei Orgânica do Município, bem 
como processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria 
002/2018, de 03 de Janeirode 2018, assim resolve: 
 
HOMOLOGAR, o processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 004/2018-FMS, e adjudicar o seu objeto Aquisição de Medicamentos “ 
Farmácia “,  as empresas:FARMACIA AVENIDA DE SANTO INACIO LTDA, 
CNPJ 01.614.267/0001-31  
 
ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAL MÍNIMO DE 

DESCONTO TABELA 
CMED/ANVISA - PMC 

VALOR MÁXIMO DE 
CONTRATAÇÃO PARA 
CADA LOTE – R$- 

01 Medicamentos 
éticos. 

6,00% 90.000,00 

    
 
LOTE 001: EMPRESA - ITEM 001: EMPRESA – ANA PAULA PONTIM DA 
MOTA-SANTO INACIO –ME, CNPJ 09.069.849/0001-96, desconto de 6% ( SEIS 
POR CENTO ). 

Santo Inácio, 22de  Junho  de 2018. 
 
 

LUCILAINE DE FATIMA ARROYO ANTÃO 
SecretariaMunicipal de Saúde 

PREFEITURA DE SANTO INACIO 
Rua Marcelino Alves de Alcântara,133 
CNPJ 76.970.375/0001-46 
 
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOSN°  
022/2018-PMSI 
Objeto: Aquisição de Copo plástico descartável, 
Estopa, Sabão Intercap, Saco Lixo “preto e verde“, 
Shampoo liquido p/ carro, Solupan e Vassourão p/ 
lavar para brisa de veículos.  Data: 
07/07/2018Abertura : 9:00 hs Informações 
complementares  e aquisição do Edital Fone ( 044 ) 
3352.1222 . 
Sto Inácio Pr., 26 deJunho de 2.018.  
 
Ciro Yuji Koga  
Depto Licitação 
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 Além dos recursos 
para a edifi cação destas três 
alas, o Governo do Estado 
investiu ainda, R$ 1,7 mi-
lhão para a compra de mo-
biliário e equipamentos para 
a nova estrutura, e destes, 
R$ 500 mil foram destina-
dos para aquisição dos 10 
aparelhos de Hemodiálise.
A Governadora ainda anun-
ciou, garantindo a construção 
da futura ala para abrigar a 
UTI - Unidade de Terapia 
Intensiva adulto, que deve 
estar pronta até o fi nal do ano. 
Ao todo, o governo estadual 
aplicará R$ 6,7 milhões no 
hospital, dos quais R$ 2,6 mi-
lhões já foram investidos nes-
ta ampliação ora inaugurada. 
 O Diretor da Funda-
ção Vale do Paranapanema 
Luiz Antonio Giglioti emocio-
nado discorreu  do sonho que 
se torna realidade, por tantos 

Hospital Santa Clara de Colorado passa para 
101 leitos e implanta Serviço de Hemodiálise

anos que lutaram para ser 
referência na região e hoje se 
concretiza em mais um marco 
histórico para o HSC. Fez 
vários agradecimentos a todos 
que permitiram esta conquista 
e faz questão de convocar os 
pioneiros ou descendentes 
que iniciaram a construção 
do Hospital, nos idos de 1976. 
Pessoas que foram como 
uma sementinha de mostarda 
que atualmente se tornou 
em uma grande e frondosa 
árvore, com muitos frutos 
com tudo começando no ter-
reno doado pela família Tahó. 
 Tiago Amaral De-
putado Estadual, lembra que 
sempre está em Colorado 
e mais uma vez em um dia 
muito especial, que reforça a 
necessidade que o município  
tem de assumir a liderança 
na micro-região, dentro da 
macro-região de Maringá.

 Luiz Claudio Ro-
manelli, Deputado Estadual 
registra a importância do 
trabalho comunitário de todos 
que se dedicam a fazer o bem, 
e a referência à memória da 
vida das pessoas que fi zeram 
uma ação para o bem de todos.
 Evandro Júnior De-
putado Estadual destaca a 
importância de descentralizar 
o atendimento a saúde, de-
safogando assim os grandes 
centros, graças à iniciativa 
dos pioneiros de Colorado e a  
sensibilidade da governadora.
 Nelson Padovani  
Deputado Federal diz ter o 
privilégio de estar presente, e 
elogia o ex-ministro Barros, 
por ter concedido à Cascavel 
estrutura para executar cirur-
gias de transplantes fígado, 
sendo a única cidade do inte-
rior a ter este procedimento. 
Pensando sempre na qualidade 

de vida de todos os paranaen-
ses e dos brasileiros também 
está trazendo para Colorado 
um avanço muito signifi-
cativo para os paranaenses. 
 Alex Canziani De-
putado Federal  cita Charles 
Chaplin: “Que todos os  so-
nhos desafiem as impossi-
bilidades. Lembrai-vos que 
todas as grandes proezas da 
história foram conquistas que 
pareciam impossíveis”. Sonho 
que se realiza pela união de 
pessoas que buscam a mes-
ma direção para melhorar a 
vida do povo da região cen-
tralizando-os em Colorado. 
 Ricardo Barros De-
putado Federal lembra que 
mais uma vez está em Colo-
rado, sabendo que há muitas 
conquistas a fazer e tere-
mos muito a comemorar. É 
um resultado a ser come-
morado, porque são muitas 
conquistas para a cidade de 
Colorado, que beneficiarão 
outros municípios da região.
 A Diretora Admi-
nistrativa do HSC, Maria 
Aparecida Bertoni Cardoso, 
deixa claro que o hospital é 
referência para a microrre-
gião que concentra cerca de 
75 mil pessoas, vindos de: 
Paranacity, Itaguajé, Santo 
Inácio, Paranapoema, Jardim 
Olinda, Nossa Senhora das 
Graças, Cruzeiro do Sul, 
Lobato, Santa Inês e Inajá.
“O hospital está muito bem 
equipado graças aos recursos 
do Governo, do Paraná. Dessa 
maneira, conseguimos atender 
os moradores da microrregião 
e da 15ª Regional da Saúde de 
Maringá”. A descentralização 
do atendimento desafoga os 
grandes centros e traz para a 

Na sala de Hemodiálise do Hospital Santa Clara de Colorado, o nefrologista, Dr. Paulo Torres  conversa com 
a Governadora Cida, explicando entre outros trabalhos a ser desenvolvido nésta sala, que a Hemodiálise é um 
método de fi ltragem do sangue por meio de um rim artifi cial. “É  uma das técnicas indicadas para pacientes 
com insufi ciência renal, quando os rins trabalham com apenas cerca de 10% de sua capacidade normal, aqui 
o paciente renova o sangue”... “Cada sessão dura cerca de quatro horas e deve ser feita três vezes por semana. 
Um adulto tem cerca de 5 litros de sangue no organismo. Durante a hemodiálise, todo esse volume é fi ltrado 
várias vezes”, afi rma Dr. Paulo Torres

região um serviço de qualida-
de. “Vamos desafogar o aten-
dimento em Maringá, dando 
oportunidade para que os 
pacientes dos municípios da 
região venham até Colorado”.
 A presidente da Câ-
mara de Vereadores Rose Chi-
quim agradeceu a presença de 
todos, assim concretizando a 
evolução no Hospital Santa 
Clara, ações como esta não 
são para comemorar, mas para 
celebrar e isso faz com que se 
possa acreditar que há políti-
cos que lutam pelo povo, com 
ações que comprovam que 
juntos somos mais, sempre.
 O prefeito Marcos 
Mello, lembrou a honra de re-
ceber a governadora e a equi-
pe de deputados, agradecendo 
a todos, mas especialmente ao 
deputado Ricardo Barros, que 
quando ministro da saúde, foi 
fundamental a sua atuação no 
ministério, disponibilizando 
recursos diferenciados para 
Colorado. “Nunca em tão 
pouco tempo aconteceu tantos 
recursos tanto para o municí-
pio, quanto para o hospital”. 
Agradece especialmente à 
diretoria que foi a propulsora 

e a idealizadora do projeto que 
acontece hoje, com a diretoria 
atual tendo trabalho voluntá-
rio, sendo esta a grande dife-
rença entre outras entidades. É 
uma luta de esforços de toda 
sociedade, quer seja do apoio 
político, das entidades de clas-
se e da sociedade civil, Colo-
rado se transforma diante de 
atitudes conjuntas, com par-
cerias que fazem a diferença. 
Finaliza com agradecimento 
especial à governadora Cida 
que possibilitou em pouco 
mais de 60 dias ter todos 
os projetos aprovados, com 
Colorado sendo privilegiada 
para melhorar a vida do povo.
 A governadora Cida, 
sempre feliz em estar presen-
te em Colorado, destacou o 
momento emblemático e 
emocionante, ao saber da 
história de como nasceu 
o Hospital Santa Clara há 
mais de 40 anos, com seus 
benfeitores sendo homena-
geados e ainda continuam 
ajudando a cidade e isso faz 
com que entendamos que a 
sociedade civil organizada 
todos unidos num projeto 
que é de realmente atender 
a população. Colorado dá 
demonstração de unidade 
que como é possível ven-
cer. E seu grande objetivo é 
regionalizar a saúde, com a 
população viajando menos 
em busca do tratamento e 
das consultas especializa-
das, e todos serem tratados 
em suas cidades, afi nal cer-
ca de 75mil pessoas serão 
servidas de um atendimen-
to público de qualidade.
 Em seguida realizou-
se o descerramento das placas 
comemorativas de inaugura-
ção, passando-se a visitação 
nas instalações.

O  Médico Dr. Edson Mello,  especialista em Radiologia, na sala  diagnóstico, inaugurada recentemente no HSC diz que 
as imagem geradas pelos equipamentos de hoje, estão cada vez mais preciso.  Dr. Edson explica para a Governador Cida, 
que com a constante evolução tecnológica, o médico radiologista que atua na área deve estar sempre atualizado

Maria  Kawasaki Tahó representando familiares participou do descerra-
mento nas inauguração. É bom lembrar que a família Tahó, fez a doação 
do terreno onde está edifi cado o HSC

A Governadora Cida Borghetti concede entrevista coletiva à im-
prensa local, regional e estadual

101 leitos e implanta Serviço de Hemodiálise
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 Entre o s dias 4 e 8 
de junho, Inajá promoveu a 
Semana do Meio Ambiente, 
uma iniciativa da Prefeitura 
Municipal, junto à Divisão de 
Meio Ambiente, em parceria 
com a Biblioteca Cidadã, Pro-
fessor Manoel Irineu do Valle, 
Centro de Educação Infantil 
Antonio Monteiro da Silva, 
Escola Municipal Dr. Narbal 
Oreste May, Escola Estadual 
Padre Anchieta, Colégio Es-

Inajá promove a Semana do Meio Ambiente
tadual Barão do Rio Branco, 
Departamento de Obras do 
município e o CRAS.
 Com a participação 
de grande número de muní-
cipes, especialmente crianças 
e jovens estudantes, puderam 
ter contato com as grandes 
novidades no cuidado ao meio 
ambiente e nas várias ma-
neiras de cuidar do  planeta, 
a partir de coisas pequenas, 
que juntas se tornam grandes 

e concedem melhor qualidade 
de vida  às gerações futuras.
Diversas atividades foram 
realizadas:
 - Contação de His-
tórias, plantio de feijão em 
copinhos, plantio de mudas ao 
redor da Biblioteca Cidadã e 
desenhos educativos referen-
tes ao tema. Os promotores 
agradecem de forma especial 
a Simone do Carmo Santos 
Morais responsável pela Bi-
blioteca e a Luciane Moreira 
pelas histórias contadas regis-
trando de forma lúdica a im-
portância do meio ambiente.
 - Teatros, versos e 
músicas apresentados com in-
teração das escolas Estaduais 
e Municipais. Agradecimen-
tos às Professoras e a Diretora 
Ednalva Junqueira, Dulcinéia 
Ferrari e a Diretora da Escola 
do Município Eliana Ferrari.
 -  Premiações em 
Frases com os alunos do 
EJA – Ensino de Jovens e 
Adultos, Redações com os 
alunos do Fundamental série 
Iniciais, fi nais e ensino Médio.
 - Teatro com dis-
tribuição de mudas para o 
plantio com seus respon-

sáveis para as crianças do 
CMEI – Centro Municipal de 
Educação Infantil. Agradeci-
mento à Cleide Lopes (CRAS) 
pelo teatro apresentado e 
Lázaro Gabriel – EMATER.
 -  Rea l i z ação  da 
Campanha do Lixo Ele-
trônico.  Agradecimento 
ao Setor de Obras, o Di-
retor Osvaldo Maldonado.
“Dever comprido! Foi a sen-
sação de todos que contribuí-
ram. Despertar a consciência, 
valorização e respeito pelo 

ambiente em que vivemos, 
mostrou o quanto a Educa-
ção Ambiental é importante 
e deve ser trabalhada no dia 
a dia de cada cidadão, ver a 
participação motiva todos 
a querer fazer sempre mais, 
relata a Analista Ambiental 
do Município Karina do Val-
le que agradece a todos que 
ajudaram e contribuíram para 
esta semana.
 Eventos assim é que 
transformam a vida das pes-
soas no seu dia-a-dia, que ao 

privilegiar crianças e jovens 
no aprender, faz o projeto 
ser multiplicador, afi nal são 
estes jovens que transmitem 
aos pais e aos de mais idade, 
a importância de cuidar da 
vida. E esse cuidado com 
a vida, passa pela preser-
vação do meio ambiente, 
tão devastado por gerações 
passadas, que não tiveram 
culpa, porque o progresso 
exigia a violência contra a 
terra, contra a fauna e contra 
a fl ora.

Jornais do interior ajudam 
encaminhar demandas da população

 A governadora Cida 
Borghetti participou nesta 
sexta-feira (22) do 26º Con-
gresso da Associação de Jor-
nais e Revistas do Interior do 
Paraná (Adjori-PR) e enfatizou 
a contribuição da imprensa 
regionalizada para encaminhar 
as demandas da população. Ela 
disse que jornais e revistas do 
interior atuam nas cidades, 
onde efetivamente as pessoas 
vivem, trabalham, estudam.
 “Os jornais têm o 
papel de propagar as artes, 

cultura e as manifestações 
populares, levar à população 
anúncios importantes e no-
tícias de utilidade pública”, 
afi rmou Cida no evento, re-
alizado no histórico Theatro 
São João, na cidade da Lapa.
 A imprensa regional, 
afirmou a governadora, é 
essencial na tarefa assumida 
pelo Estado, de buscar per-
manentemente um Paraná 
melhor. “Buscamos, com 
transparência e diálogo per-
manente, avançar em uma 

comunicação que atenda às 
demandas da nossa popula-
ção”,  declarou.
 O secretário estadual 
da Comunicação Social, Ale-
xandre Teixeira, reafi rmou o 
compromisso de transparência 
na divulgação das ações do go-
verno. “O governo tem o dever 
de informar os paranaenses 
de uma maneira clara, ética e 
transparente. E os jornais regio-
nais são parceiros do governo 
e da população em informar a 
realidade dos fatos”, disse.

 DIAGNÓSTICO - 
Palestras sobre fake news, jor-
nalismo local, mídias digitais 
e inovações no departamento 
comercial fazem parte da 
programação do Congresso da 
Adjori-PR neste sábado (23). 
No domingo (24) o assunto 
será a lei eleitoral no meio 
impresso.
 O presidente da Adjo-
ri-PR, Elízio Siqueira, explica 
que a programação foi elabo-
rada a partir de um diagnósti-
co dos principais desafi os do 

setor. “Durante o encontro, 
vamos buscar soluções para 
resolver os nossos maiores 
impasses e para aprimorar o 
trabalho nas redações. Assim, 
estaremos mais motivados a 
fazer mais e melhor pelas co-
munidades onde atuamos”.
 ASSOCIAÇÃO – A 
Adjori-PR foi fundada há 38 
anos com o objetivo de unir e 
fortalecer os associados e de-
senvolver planos estratégicos 
em defesa da imprensa local 
paranaense. A associação 

é composta por mais de 60 
veículos de todas as regiões 
do estado. Eles imprimem, 
juntos, uma média de 540 
mil exemplares por semana e 
atingem aproximadamente 2 
milhões de leitores.
 PRESENÇAS — 
Participaram da solenidade o 
presidente do BRDE, Orlando 
Pessuti; o prefeito da Lapa, 
Paulo Furiatti; o deputado fe-
deral Alex Canziani; e os de-
putados estaduais Luiz Carlos 
Martins e Rubens Recalcatti.

 Cerca de 60 policiais 
militares  aposentados entre civis, 
rodoviários e municipais, além de  
delegados, escrivães, investigado-
res que passaram por São Jorge do 
Ivaí, serão  homenageados durante 
solenidade promovida por um 
grupo de Amigos da Polícia de São 
Jorge do Ivaí, no próximo dia 14 de 
Julho, um sábado. O evento contará  
com a presença do representante 
do destacamento local, Sargento 
Galino que está na ativa, podendo 
assim, rever os colegas que tanto 
fi zeram pela instituição. Também 
estarão presentes, vereadores e o 
Prefeito André Bovo, bem como 
alguns ex-prefeitos, entre outras 
autoridades.
 O objetivo da solenidade 

Amigos da Polícia de  São Jorge do Ivaí  prestam homenagem a policiais aposentados
é o de  reunir  estes servidores que 
dedicaram anos de suas vidas para 
a polícia local  a fi m de prestar  
homenagem pelo tempo de serviço 
e o intenso trabalho desempenhado 
durante o tempo que passaram na 
instituição.
 A iniciativa em promover 
uma homenagem para policiais  
aposentados, partiu do empresário  
Rubens Ribeiro da Silva (Rubinho)  
também conhecido  como  “JILÓ” 
que foi vereador com dois manda-
tos alternados. 
 Para Jiló, todos os poli-
ciais que já confi rmaram  presença  
no evento contribuíram muito para 
a atividade policial. “Esse é o mo-
mento de agradecê-los e, principal-
mente, aproveitar a oportunidade de 

estarmos juntos a eles para usufruir 
de todo o conhecimento que eles 
possuem, pois dedicaram longo 
período na carreira policial e com 
certeza têm muitas experiências e 
ensinamentos para repassar”, afi r-
ma Rubinho. 
 “Essa é a  primeira vez 
que realizaremos uma solenidade 
desta origem. Além das homena-
gens que o estes heróis recebem or-
dinariamente, nós entendemos que 
eles devem ser reconhecido no local 
onde estiveram  em todo momento 
de se trabalho. Isso também será 
uma forma de interação entre estes 
servidores aposentados e servidores 
da ativa”, completa  Jiló. 
 Um dos convidados espe-
ciais e já confi rmou presença é o ex-

árbitro de futebol ELPÍDIO (Pelé) 
que ninguém melhor do que ele, 
sabe da importância da presença 
de um policial num estádio de fu-
tebol; “Será muito satisfatório rever 
alguns, que inclusive trabalharam 
comigo dentro das quatro linhas 
de um campo de futebol e digo 
com o maior entusiasmo mesmo ter 
encerrado minha carreira de árbitro 
de futebol, sempre fomos AMIGOS 
DA POLÍCIA e de parabéns o Ru-
binho por realizar uma solenidade 
desta origem. Já tendo confi rmado 
presença, o Soldado Santilin que 
hoje aposentado está em Nova 
Esperança gozando de boa saúde 
com seus familiares. 
 Santilin ressalta a impor-
tância deste encontro,onde pode-

remos rever a maioria dos meus 
colegas de profi ssão e será grati-
fi cante também estar conhecendo 
novos colegas que estão na ativa, 

os novos vereadores e os prefeitos 
atual e ex-mandatários que foram 
grandes lideres, comenta  Santilin 
com a reportagem.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223-223/2018 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, E AS EMPRESAS ABAIXO 
RELACIONADAS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES EM EXAMES 
LABORATORIAIS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 
76.970.318/0001-67, com sede à Rua Dr. Jose Cândido Muricy, 216, centro, nesta cidade de PARANAPOEMA – Paraná, neste ato representado 
pela sua Prefeita Municipal Sr LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, portador da CI/RG nº 2.256.731 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 
564.385.839-87, residente e domiciliado nesta cidade de PARANAPOEMA-PR, de outro lado, as empresas: G.M. LABORATORIO DE ANALISES 
CLINICAS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.204.474/0001-02, com sede na Rua Correa de Araujo, 867, 
centro, nesta cidade de Itaguajé/PR., neste ato representada pelo Sr.(a) Gardenia Lopes Sá Meira, portador(a) da CI/RG nº - 28.539.903-2 da 
SSP/SP e inscrito(a) no CPF/MF nº 268.289.938-29, e residente e domiciliada na cidade de Teodoro Sampaio Estado de São Paulo com os 
preços dos itens abaixo relacionados, doravante denominados CONTRATADOS, resolvem registrar os preços, com integral observância da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante cláusulas e condições seguintes:  
LOTE 01: Foi valorizado no valor de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais). 
 

Item 

 

Descrição 

 

Unidade 

 

Quant. 

Valor 
Máx. 
Unit. 

 
Valor Máx. 

Total. 
1 A FRESCO EXAMES UNID 5 5,40 27,00 

2 ALBUMINA UNID 15 10,90 163,50 

3 ACIDO URICO UNID 200 7,40 1480,00 

4 AMILASE UNID 15 7,90 118,50 
 

5 
ANTIBIOGRAMA (TESTE SENS.ANT.QUI.BACT)  

UNID 
 

50 
 

15,90 
 

795,00 

6 ASLO HEMOLISE OU LATEX UNID 150 10,90 1635,00 

7 BAAR (ZIEL OU FLURESCENCIA PES. D) UNID 10 7,90 79,00 

8 BACTEROSCOPIA POR LAMINA UNID 5 4,40 22,00 

9 BETA HCG – GONADIOTOFINA UNID 300 20,40 6120,00 

10 BILIRRUBINAS UNID 100 7,40 740,00 

11 CA 50 UNID 3 47,90 143,70 

12 CK - MB UNID 5 24,90 124,50 

13 CLEARENCE DE CREATININA UNID 15 14,90 223,50 

14 COLESTEROL UNID 700 7,40 5180,00 

15 COLESTEROL HDL UNID 200 10,90 2180,00 

16 COLESTEROL LDL UNID 150 10,90 1635,00 

17 COLESTEROL VLDL UNID 150 10,90 1635,00 

18 COOMBS INDIRETO UNID 20 14,40 288,00 

19 CORTISOL LIVRE UNID 1 20,90 20,90 

20 CREATININA UNID 200 7,40 1480,00 

21 CREATINO FOSFOQUINASE UNID 10 13,40 134,00 

22 CULTURA FUNGOS (MICOSE AUPERF) UNID 100 25,40 2540,00 

23 CULTURA P/ MYCOBACTERIUM UNID 1 22,90 22,90 

24 D.H.L UNID 8 26,90 215,20 

25 D.V UNID 3 4,40 13,20 

26 ESPERMOGRAMA UNID 15 34,90 523,50 

27 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA UNID 15 28,40 426,00 

28 FALCIZAÇÃO UNID 5 8,40 42,00 

29 FENOTOINA UNID 2 37,90 75,80 

30 FOSFATASE ALCALINA UNID 15 8,40 126,00 

31 FOSFORO UNID 15 8,40 126,00 

32 FR.LATEX UNID 100 10,90 1090,00 

33 GAMA GT UNID 15 7,40 111,00 

34 GLICOSE UNID 2000 7,40 14800,00 

35 GLICOSE APÓS SOBRECARGA COM DEXTROSOL UNID 5 29,90 149,50 

36 HEMOGLOBINA GLICOSILADA UNID 30 27,90 837,00 

37 HEMOGRAMA UNID 4000 12,90 51600,00 

38 HEMOSSEDIMENTAÇÃO UNID 100 6,40 640,00 

39 INSULINA UNID 30 16,90 507,00 

40 KPTT UNID 10 9,90 99,00 

41 LACTOSE TESTE DE TOLERANCIA UNID 15 38,90 583,50 

42 LIPOPROTEINAS A UNID 2 18,90 37,80 

43 MAGNESIO UNID 15 7,05 105,75 

44 MICROALBIMINARIA UNID 10 10,10 101,00 

45 MUCOPROTEINAS UNID 20 9,90 198,00 

46 PARASITOLOGICO – CADA AMOSTRA UNID 1000 6,90 6900,00 

47 PCR UNID 150 14,70 2205,00 

48 PESQUISA DE LEUCOCITO NAS FEZES UNID 150 5,40 810,00 

49 PLAQUETAS UNID 100 5,40 540,00 

50 POTASSIO UNID 25 7,40 185,00 

51 PROTEINAS TOTAIS ALBUMINA E GLOB. UNID 15 10,90 163,50 

52 PROTEINURIA 24 HRS UNID 10 10,90 109,00 

53 RETICULOSTICOS CONTAGEM UNID 10 11,90 119,00 

54 SANGUE OCULTO NAS FEZES UNID 50 16,40 820,00 

55 SELENIO UNID 2 24,90 49,80 

56 SODIO UNID 25 7,40 185,00 

57 SWAB ANAL UNID 5 6,90 34,50 

58 TEMPO DE COAGULAÇÃO UNID 100 5,40 540,00 

59 TEMPO DE PROTROMBINA TAP UNID 50 10,90 545,00 

60 TEMPO DE SANGRAMENTO UNID 100 5,40 540,00 

61 TIP. SANGUINIO UNID 50 18,40 920,00 

62 TRANSAMINASE OXOLACETICA UNID 100 8,40 840,00 

63 TRANSAMINASE PIRUVICA UNID 100 8,40 840,00 

64 TRIGLICERIDEOS UNID 600 8,50 5100,00 

65 TSH (TIREOSTIMULANTE HORMONIO) UNID 200 18,00 3600,00 

66 UREIA UNID 100 8,50 850,00 

67 URINA TIPO 01 UNID 2000 8,00 16000,00 

68 ZINCO UNID 5 35,89 179,45 
VALOR TOTAL: 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais)  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto desta ATA é REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES EM EXAMES LABORATORIAIS 
DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas na licitação de 
Pregão nº 18/2018, que integram este instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O fornecimento dos serviços registrado nesta Ata será requisitado através do Departamento de Saúde e de Assistência Social, mediante a 
elaboração de Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho. 
3.1. Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo: 
3.1.1. Número da ata; 
3.1.2. Quantidade do produto; 
3.1.3. Descrição do produto requisitado; 
3.1.4. Local e hora de entrega; 
3.1.5. Do recebimento; 
3.1.6. Dotação orçamentária onerada; 
3.1.7. Valor; 
3.1.8. Condições de pagamento; 
3.1.9. Penalidades; 
 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL 
4.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data 
de recebimento do memorando da unidade interessada ou da publicação no órgão de imprensa oficial. 
4.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o 
motivo e aceito pela Administração. 
 
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
5.1. Os serviços desta licitação deverão ser executados na sede da contratada, desde que isso seja viável para o Município. 
5.2. Na hipótese de rejeição, por entrega dos serviços por estarem em desacordo com as especificações, a contratada deverá repetir os 
serviços tirando todas às duvidas.  

5.2.2. A substituição das serviços ou a sua complementação não exime a Contratada de ser penalizada por descumprimento das obrigações, 
previstas no subitem 13.1.2. 
5.2.3 O fornecimento dos exames deverá ser efetuado na sede da contratante, parceladamente de acordo com a necessidade da SECRETARIA 
DE SAÚDE, nas quantidades ora estipuladas, mediante requisição emitida pelo funcionário municipal responsável, devidamente autorizada por 
autoridade superior. ESTES EXAMES SERÃO REALIZADOS 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, NA SEDE DA CONTRATANTE e a contratada devera 
arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local 
determinado para a sua entrega. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 
6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços. 
6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos exames constantes do termo contratual e/ou reajuste. 
6.1.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento na forma prevista no 
Edital. 
6.1.1.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a 
Administração, tais como tributos etc. 
6.1.1.3. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata de registro de preços, contado a partir da data limite 
para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital. 
6.1.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento de preços, em face da 
superveniência de normas Federais aplicáveis a espécie. 
6.1.1.5. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador. 
6.1.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos 
já existentes. 
6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado 
e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria 
interessada, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, 
matérias-primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser 
prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando 
solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor. 
6.1.1.7.1(Esclarecemos que não serão aceitos pedidos de reequilíbrio antes do prazo de 90 (noventa) dias) da data de abertura das propostas. 
6.1.1.8. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço 
originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 
6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.1.1.7, a Secretaria Municipal Saúde, poderá a qualquer momento reduzir 
os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem 
a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no 
Diário Oficial do Município de PARANAPOEMA - PR 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES 
Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
No interesse da administração, o valor contratado atualizado, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte cinco por cento), 
conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.666/93 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo de O 
pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente 
atestada pelo departamento de compras. 
8.2 As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos correrão 05 (cinco) dias após a data de sua 
reapresentação. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
9.1. Da Contratada: 
9.1.1Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade que impeça o fornecimento dos 
produtos contratados. 
9.1.2. Manter as mesmas condições de habilitação. 
9.1.3. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais. 
9.1.4. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o 
local determinado para a sua entrega. 
9.1.5. Paralisar, por determinação da administração, qualquer fornecimento dos serviços que estejam sob suspeita de contaminação ou 
condenado por autoridade sanitária. 
 
9.2. Do Contratante: 
9.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços. 
9.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos serviços, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados. 
9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de produtos acrescidos da taxa de operacionalização (se for o 
caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual. 
9.2.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a 
Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, 
exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
36.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos: 
36.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira. 
36.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 
maior, devidamente comprovados. 
36.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração. 
36.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata. 
36.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada. 
36.1.6. Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes conseqüências, sem prejuízo de 
outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata. 
36.1.7. Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 
36.1.8. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários 
à sua continuidade, os quais serão devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua 
devida avaliação. 
36.1.9. Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 
12.1. Se a adjudicatária se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar ou retirar o instrumento contratual/nota de 
empenho, dentro do prazo previsto nos subitens 4.1 ou 4.2., caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeita à multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor total dos preços registrados, além de outras sanções cabíveis e previstas no art. 87 da Lei Federal nº 
8.666/93: 
12.1.1. Multa diária de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento) até o 10º (décimo) dia, e de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) a partir 
do 36º (décimo primeiro) dia, por atraso injustificado na entrega dos serviços. 
12.1.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao Contratado as sanções 
previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não entregues. 
12.1.3. O valor da multa será descontada no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros pela 
diferença, se houver. 
12.1.4. As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim moratório. Conseqüentemente, o pagamento delas não exime a 
Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 
13.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da Comarca de Paranacity - 
PR, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais 
assinados até a data de vencimento da mesma. 
14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão 
superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços. 
14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, 
determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato. 
14.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem 
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
14.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da nota de empenho. 
14.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei 
Federal nº 8.666/93. 
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 02 (duas) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos 
de direito. 

 Paranapoema, 22 de Junho de 2018. 
_____________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 

CONTRATANTE 
 

____________________________________________________ 
G.M. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME 

CONTRATADA 
 

 
 
 
                             
 
 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA

CONTRATANTE

Portaria nº 074/2018 

 
    O Sr. MANOEL RODRIGO AMADO, Prefeito Municipal de 
Ourizona, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
    
 

R    E     S    O    L    V    E 
 
                        Conceder 90 (noventa) dias de LICENÇA ESPECIAL a 
servidora MARIA APARECIDA MARTINS HUNGARO, RG. Nº. 4.873.089-2, lotada 
como Gari, na Divisão de Limpeza Pública neste Município, contados no período de 
25/06/2018 a 23/09/2018, referente ao período aquisitivo de 2013 á 2018. 
 

 

REGISTRE-SE          
PUBLIQUE-SE             

CUMPRA-SE 
 
 
 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 26 DE JUNHO DE 2018. 
    

 
MANOEL RODRIGO AMADO 

Prefeito Municipal 

Portaria nº 073/2018 

 
    O Sr. MANOEL RODRIGO AMADO, Prefeito Municipal de 
Ourizona, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
    

R    E     S    O    L    V    E 
                         
    Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a 
servidora  DANIELE APARECIDA PRESSE SILVA, RG. Nº 8.243.267-1 -PR., 
lotada como Agente Comunitário de Saúde, na Secretaria de Saúde, compreendido 
no período de 18/06/2018 a 17/07/2018, referente ao período aquisitivo de 
30/06/2016 á 30/06/2017. 
 
REGISTRE-SE          

PUBLIQUE-SE             
CUMPRA-SE 

 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 26 DE JUNHO DE 2018. 

  
 

MANOEL RODRIGO AMADO 
Prefeito Municipal 

 
 

                                                    

PUBLIQUE SE            

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 26 DE 

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 26 DE JUNHO
   

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

 
 

RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000 
TELEFONE (44) 3257-1212 

www.florida.pr.gov.br / E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2018 
Processo nº 103/2018 

    Considerando a solicitação formulada pela Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte considerando a oportunidade e conveniência de promover a  prestação de 
serviços de aulas de Educação Física em diversas atividades esportivas, Considerando a 
cotação de preços constante nos autos, e considerando que a contratação, pela sua 
natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e 
concomitantemente e que, no somatório total, ultrapasse o limite previsto para 
dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se 
justifica a formalização da presente dispensa, conforme certidão constante nos 
autos, DISPENSO A LICITAÇÃO com fundamento no artigo 24, caput, II da Lei Federal 
nº 8.666/93, no valor total de R$ 7.968,00 em favor de GIOVANI BENGOZI DE MARCHI 
02299468951,CNPJ: 22.219.585/0001-78, Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e 
APROVADA em todos os seus termos e atos. 

Publique-se o presente ato de dispensa. 
Florida, 27 de junho de 2018. 

 
MARCIA CRISTINA DALL`AGO 

PREFEITA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Florida, 27 de junho de 2018.

MARCIA CRISTINA DALL`AGO
PREFEITA MUNICIPAL
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EXTRATO DA ATA. 

 

ATA SRP:........................Nº 301/2018 

PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 47/2018 

CONTRATANTE:..............PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO (PR); 

CONTRATADA:................  ELETRO MARINGA ILUMINAÇÃO EIRELI – ME. 

CNPJ: ................................. 08.254.431/0001-96. 

OBJETIVO:......................., Aquisição de material elétrico para o município de Colorado pelo período de 12 (doze). 

VALOR DO CONTRATO: R$ 481.750,50 (quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta 

centavos). 

  ITENS DA ATA 

Item Quantidade Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total 
1 500,00  UNI LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E-27 - 

CORRENTE DA LAMPADA 0,98 (A) - 
FLUXO LUMINOSO 6.600 LM - 
EFICIENCIA LUMINOSA 90 (LM/W) - 
TEMPERATURA DA COR 2000 (K) - VIDA 
MEDIANA 28.000(HRS) - TENSÃO 220 V. 

EMPALUX 12,45  6.225,00  

2 800,00  UNI LAMPADA VAPOR DE SODIO: 
POTENCIA 100 W, BASE E-40, 
CORRENTE DA LAMPADA 0,98 (A), 
FLUXO LUMINOSO 10.000 LM, 
EFICIENCIA LUMINOSA 100 (LM/W), 
TEMPERATURA DA COR 2000 (K), VIDA 
MEDIANA 28.000 (HRS), TENSÃO 220V 

EMPALUX 23,30  18.640,00  

3 800,00  UNI LAMPADA VAPOR DE SODIO: 
POTENCIA 150W, BASE E-40, 
CORRENTE DA LAMPADA 0,98 (A), 
FLUXO LUMINOSO 15.300 LM, 
EFICIENCIA LUMINOSA 102 (LM/W), 
TEMPERATURA DA COR 2000 (K), VIDA 
MEDIANA 32.000 (HRS), TENSÃO 220V 

EMPALUX 26,06  20.848,00  

4 300,00  UNI LAMPADA VAPOR DE SODIO: 
POTENCIA 250 W, BASE E-40, 
CORRENTE DA LAMPADA 3.00 (A), 
FLUXO LUMINOSO 31.250 LM, 
EFICIENCIA LUMINOSA 125 (LM/W), 
TEMPERATURA DA COR 2000 (K), VIDA 
MEDIANA 32.000 (HRS), TENSÃO 220V 

EMPALUX 31,37  9.411,00  

5 300,00  UNI REATOR V. SODIO C/ BASE 70W 
PADRÃO COPEL COM FATOR DE 
POTÊNCIA CORRIGIDO P/ 0.93, 
IGNITOR E CAPACITOR INCLUSOS. 

SAMA 51,00  15.300,00  

6 500,00  UNI REATOR V. SODIO C/ BASE 100 W 
PADRÃO COPEL COM FATOR DE 
POTÊNCIA CORRIGIDO P/ 0.93, 
IGNITOR E CAPACITOR INCLUSOS. 

SAMA 53,75  26.875,00  

7 500,00  UNI REATOR V. SODIO C/ BASE 150 W 
PADRÃO COPEL COM FATOR DE 
POTÊNCIA CORRIGIDO P/ 0.94, 
IGNITOR E CAPACITOR INCLUSOS. 

SAMA 66,85  33.425,00  

8 500,00  UNI REATOR V. SODIO C/ BASE 250 W 
PADRÃO COPEL COM FATOR DE 
POTÊNCIA CORRIGIDO P/ 0.94, 
IGNITOR E CAPACITOR INCLUSOS. 

SAMA 74,20  37.100,00  

9 200,00  UNI REATOR V. SOD/MET. INTERNO 250 W 
TUNG AFP COM FATOR DE POTÊNCIA 
CORRIGIDO P/ 0.94, IGNITOR E 
CAPACITOR INCLUSOS. 

SAMA 58,35  11.670,00  

10 300,00  UNI REATOR V. SOD/ MET. INTERNO 150 W 
AFP COM FATOR DE POTÊNCIA 
CORRIGIDO P/ 0.94, IGNITOR E 

SAMA 47,28  14.184,00  

 

CAPACITOR INCLUSOS. 
11 250,00  UNI RECEPTACULO PORCELANA E-40 MT-

24 
G20 6,12  1.530,00  

12 250,00  UNI RECEPTACULO REFORCADO E-27 MT-
22 

G20 2,84  710,00  

13 200,00  UNI CONJUNTO DE LUMINÁRIA PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA REBAIXADA 
RETRÁTIL MODELO CANÇÃO PARA 
LÂMPADA ATÉ 400 W E CONJUNTO DE 
FIXAÇÃO PARA POSTE PADRÃO 
COPEL, LUMINÁRIA COMPOSTA POR 
PERFIL ESTRUTURA, ESTRUTURA 
TUBULAR, E TUBO DE APOIO DO EIXO 
CENTRAL EM AÇO CARBONO COM 
ZINCAGEM ELETROLÍTICA E PINTURA 
POLIÉSTER A PÓ POLIMERIZADA A 
210ºC, NA COR VERMALHA, EIXO 
CENTRAL COM ZINCAGEM 
ELETROLÍTICA, TAMPA DE VEDAÇÃO 
COM ENCAIXE DE NYLON 6 E BUCHA 
RETRÁTIL COM RETRÁTIL COM 
ENCAIXE EM GRAU EM NYLON 6, COM 
MOLA EM AÇO CARBONO, LUVA EM 
FORMATO CILÍNDRICO COM ENCAIXE 
EM POLIURETANO E BUCHA MANCAL 
DE PROTEÇÃO EM NYLON 6, PESCOÇO 
EM AÇO 1010 COM ZINCAGEM 
ELETRILÍTICA E PINTURA 
ELESTROSTÁTICA POLIÉSTER A PÓ, 
POLIMERIZADA A 210ºC NA COR 
VERMELHA, E DEFLETOR PRISMÁTICO 
EM ALUMÍNIO COM ANODIZAÇÃO 
BRILHANTE NA PARTE INTERNA E 
EXTERNA, PINTURA ELETROSTÁTICA 
POLIÉSTER A PÓ POLIMERIZADA A 
210ºC NA COR VERMELHA, COM ARO 
DE PROTEÇÃO EM AÇO 1045 
MECANICO QUADRADO 5/16 COM 
ZINCAGEM ELETROLITICA E PINTURA 
POLIESTER A PÓ POLIMERIZADA A 
210ºC NA COR VERMELHA, LENTE EM 
POLICARBONATO ADITIVADO ANTI 
UV COM FLUIDEZ 38, COM FECHO EM 
NYLON 6 SEM FIBRA, PRENSA CABO 
EM NYLON 6 E CABO DE COBRE XLPE 
2X2,5 MM2 COM DUPLA ISOLAÇÃO E 
CONJUNTO CINTA BAP PARA FIXAÇÃO 
NO POSTE COMPOSTO POR DUAS 
CINTAS DE FIXAÇÃO EM AÇO 1010 NA 
ESPESSURA 1,20 MM GALVANIZADA A 
FOGO, PARAFUSOS GANCHO 
GALVANIZADO A FOGO, 2 SUPORTES 
QUADRADOS GALVANIZADOS A 
FOGO, 2 PARAFUSOS FRANCES M 12X35 
COM PORCA E ARRUELA 
GALVANIZADOS A FOGO. 

PROJELUZ 517,90  103.580,00  

14 40,00  UNI CONTACTOR CWN 40.11 220V 60HZ WEG 270,21  10.808,40  
15 40,00  UNI CONTACTOR CWN 32.11 220V 60HZ WEG 206,44  8.257,60  
16 800,00  UNI RELÊ FOTOCÉLULA 127/220 BIVOLT - 

POTÊNCIA DE 1000W OU 1800VA GRAU 
DE PROTEÇÃO: IP-67 SISTEMA FAIL 
OFF (LÂMPADA APAGADA EM CASO 
DE FALHA), CONTATO NF EM 
OPERAÇÃO, TENSÃO DE TRABALHO 
DE 105 A 305V, TIPO DE SENSOR: 
FOTOTRANSISTOR(SILÍCO), TEMPO DE 
RETARDO: 3 A 5 S, LIMITES DE 
FUNCIONAMENTO: 5º C A + 50ºC, 
DURABILIDADE DOS CONTATOS(Nº 
DE OPERAÇÕES):>15.000, PROTEGIDO 
COM VARISTOR, TAMPA EM 

INTRAL 15,99  12.792,00  

 

POLICARBONATO ESTABILIZADO U.V. 
FECHAMENTO DOS CONTATOS DO 
RELÉ EM ZERO VOLT. CONTROLE DOS 
PARÂMETROS MONITORADO POR 
CIRCUITO MICROCONTROLADO 
INTELIGENTE, MONITORA O 
ENVELHECIMENTO DOS CONTATOS 
DO RELÉ INTERNO, EM 
CONFORMIDADE COM A NBR5123. 

17 350,00  UINID CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - 
COM ENTRADA PRINCIPAL 70 MM E 
DERIVAÇÃO DE 1,5 M 

INCESA 5,36  1.876,00  

18 100,00  UNI CONECTOR TABITE 1/0 BETEL 3,80  380,00  
19 10,00  UNI CAIXA MEDIÇÃO METALICA CN FERRARI 

JORDÃO 
81,35  813,50  

20 300,00  UNI FITA ISOLANTE 20 MTS CONSTITUÍDA 
POR UM DORSO DE PVC RECOBERTO 
COM UMA CAMADA DE ADESIVO À 
BASE DE BORRACHA SENSÍVEL À 
PRESSÃO - APROVADA E CERTIFICADA 
CONFORME OS REQUISITOS DA 
NORMA BRASILEIRA ABNT NM 60454-3, 
TIPO 5, CLASSE A. 

G20 4,40  1.320,00  

21 25,00  UNI CABO FLEXIVEL 1,5 MM - ROLO COM 
100 METROS 

IBERICA 65,60  1.640,00  

22 25,00  UNI CABO FLEXIVEL 2,5 MM - ROLO COM 
100 METROS 

IBERICA 103,78  2.594,50  

23 25,00  UNI CABO FLEXIVEL 4,0 MM - ROLO COM 
100 METROS 

IBERICA 152,90  3.822,50  

24 25,00  UNI CABO FLEXIVEL 6,0 MM - ROLO COM 
100 METROS 

IBERICA 237,90  5.947,50  

25 25,00  UNI CABO FLEXIVEL 10,0MM 1KV - ROLO 
COM 100 METROS 

IBERICA 409,00  10.225,00  

26 25,00  UNI CABO FLEXIVEL 16,0MM 1KV - ROLO 
COM 100 METROS 

IBERICA 635,00  15.875,00  

27 30,00  UNI POSTE MODELO REPUBLICANO 
TRADICIONAL COMPACTO, COM 01 
LUMINÁRIA COM GRAU DE 
PROTEÇÃO IP 65, FABRICADO EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO E AÇO 
CARBONO COM ALTURA DE 3.540 MM 
COM BASE ORNAMENTAL, DISCOS DE 
FIXAÇÃO DE PLAFONS E ALUMÍNIO 
FUNDIDO COM 01 DIFUSOR EM 
POLIPROPILENO COPOLÍMERO ANTI 
VANDALISMO COM ASPECTO LEITOSO 
COM DEFLETOR INTERNO DO 
DIFUSOR E COM CINTA DE AÇO 
CARBONO, ADORNADA COM 
MEDALHA EM ALUMÍNIO FUNDIDO E 
PINÁCULO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 
CORPO DO POSTE CÔNICO 
CANELADO EM CHAPA DE AÇO 
CARBONO GALVANIZADA ESPESSURA 
DE 0,65 COM VINCOS DE 
SUSTENTAÇÃO PARA RESISTÊNCIA 
MECÂNICA; SISTEMA DE FIXAÇÃO DO 
POSTE INTERNO, MEDIANTE HASTES 
DE FIXAÇÃO INTERNA EM AÇO 
CARBONO TREFILADO ROSCADO, 
COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM 
ELETROLÍTICA; CHUMBADORES DE 
FIXAÇÃO NO SOLO EM AÇO CARBONO 
ROSCADO, COM TRATAMENTO DE 
ZINCAGEM ELETROLÍTICA; 01 
SOQUETE DE PORCELANA E40, 
COMPARTIMENTO PARA INSTALAÇÃO 
DE REATOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO 
COM GRAU DE VEDAÇÃO IP 
65(VEDAÇÃO COMPROVADA 
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE 

PROJELUZ 2.565,00  76.950,00  

 

LAUDO TÉCNICO DE ACORDO COM 
ABNT NBR VIGENTE, PINTURA 
ELETROSTÁTICA POLIÉSTER A PÓ NA 
COR VERDE PETRÓLEO 
POLIMERIZADA A 220ºC. APRESENTAR 
DE ART DE ANTE PROJETO. 

28 50,00  UINID REATOR INTERNO VAPOR METALICO 
DE 400 W 

SAMA 66,85  3.342,50  

29 100,00  UND  LAMPADA VAPOR METALICO 400W 
BRANCA 

EMPALUX 27,90  2.790,00  

30 150,00  UNI PARAFUSO MAQUINA 5/8 X 200MM ROMAGNOLE 5,25  787,50  
31 150,00  UINID PARAFUSO ROSCA DUPLA 

GALVANIZADO 5/8 X 35 CM 
ROMAGNOLE 8,65  1.297,50  

32 150,00  UINID PARAFUSO ROSCA DUPLA 
GALVANIZADO 5/8 X 25 CM 

ROMAGNOLE 7,30  1.095,00  

33 250,00  UINID REATOR DE USO EXTERNO S/ BASE 
250 W DE SÓDIO 

SAMA 62,40  15.600,00  

34 200,00  UINID RAMAL COMPLEXADO QUADRIPLEX 
35 MM2 

NEO ALUMINIO 12,00  2.400,00  

35 200,00  UINID RAMAL COMPLEXADO QUADRIPLEX 
25 MM2 

NEO ALUMINIO 8,19  1.638,00  

Total 
481.750,50  

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 
2.037.3390.30 1507 514/2018 MANTER OS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 
Homologado: 18 de Junho de 2018. 
Vigência: 12 (Doze) meses  

Colorado (PR), 22 de Junho de 2018.  
 
 

__________________________________________ 
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO 

PREFEITO 
 
 

de Junho de 2018.
meses

__________________________________________
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

PREFEITO

 

 
EXTRATO DA ATA. 

ATA SRP:........................Nº 302/2018 
PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 51/2018 
CONTRATANTE:..............PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO (PR); 
CONTRATADA:................  GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 
CNPJ: ................................. 14.393.106/0001-07. 
OBJETIVO:......................., Aquisição de material elétrico para o município de Colorado. 
VALOR DO CONTRATO: R$ 55.650,00 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais). 

Item Quant Unid. Especificação Marca Preço 
Unit. 

Preço 
Total 

 12,00  MENSA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LEITURA DE HIDROMETRO 
Prazo de implantação: imediato na assinatura do contrato; a) Compatível 
com o sistema operacional Windows 7 ou superior; b) Utilização de 
formato visual gráfico, padrão Windows; c) Permitir parametrização geral 
da parte operacional, do cálculo da fatura e da impressão da fatura; d) 
Permitir parametrização individual por agente de leitura permitindo 
configurações diferentes para cada agente bem como o uso de diversos 
equipamentos entre os agentes; e) Banco de dados SQL Server 2008 ou 
superior; f) Rotina de importação de arquivos do sistema gestor para o 
módulo mobile no formato TXT, por agente de leitura, de acordo com o 
lay-out que será definido e apresentado posteriormente. Este arquivo 
conterá todos os dados necessários ao cálculo e impressão da fatura; g) 
Rotina de visualização de leituras com todos os dados de cálculo e 
impressão da fatura, podendo visualizar fotos e a fatura graficamente em 
modelo similar ao impresso; h) Rotina de exportação de arquivos do 
módulo mobile para o sistema gestor no formato TXT, por agente de 
leitura, de acordo com o lay-out que será definido e apresentado 
posteriormente. Este arquivo deverá retornar todos os dados relativos a 
leitura, cálculo e impressão da fatura; i) Permitir parametrização das 
regras de cálculo e impressão da fatura; j) Permitir visualização e listagem 
de log do processo de leituras e impressão simultânea para leituras 
efetuadas no mínimo de 30 dias; k) Estar previamente integrado ao 
sistema gestor utilizado na empresa; l) Disponibilidade das informações 
de log para exportação para o sistema gestor; m) Permitir customização 
de mensagem de saldo de consumo; n) Possuir relatórios operacionais de: 
I. Estatística; II. Listagem de tarefas; III. Log; IV. Planilha de leituras; V. 
Relação de serviços VI. Valores calculados; VII. Resumo de 
Faturamento; VIII. Histórico de Consumo; o) Possuir recurso para a 
criação e geração de relatórios pelo próprio usuário; p) Possuir recursos 
de controle de usuários, senhas e acessos; q) Possuir recursos de 
gerenciamento do banco de dados; r) Possuir recurso de instalação 
automática do software mobile nos coletores/ smartphones; s) Possuir 
recurso de exportação de múltiplos arquivos; t) Permitir parametrização 
de configuração para desligamento automático dos 
coletores/smartphones; u) Permitir parametrização para exibição da 
leitura anterior e consumo médio nos coletores/smartphones; v) Permitir 
parametrizar a utilização do campo tipo de entrega da fatura durante as 
leituras; w) Permitir parametrizar a utilização do campo motivo de não 
entrega da fatura durante as leituras; x) Permitir parametrização de 
cálculo proporcional por dias de consumo; y) Permitir parametrização de 
fontes para a impressora; z) Permitir parametrização de alerta 
diferenciado para leitura fora da faixa; aa) Permitir parametrização para 
alteração de data de leitura no coletor/smartphone; bb) Permitir 
parametrização para alertar ocorrência anterior e observações no 
coletor/smartphone; cc) Recurso para lançar ocorrência para toda uma 
rota ou parte de uma rota; dd) Possuir parametrização de mensagens de 
comunicado de débito emitido em documento a parte; ee) Possuir 
parametrização de mensagens de comunicado de consumo alterado 
emitido em documento a parte; ff) Possuir parametrização de mensagens 
de comunicado por ocorrência emitido em documento a parte; gg) 
Possuir parametrização de mensagens de quitação anual de débitos 
emitido em documento a parte; hh) Permitir parametrização de rotina de 
recadastramento no ato da leitura; ii) Permitir parametrização de uso de 
recursos de fotos no ato da leitura; jj) Possuir rotina de gerenciamento de 
grupos de leitura; kk) Possuir rotina de distribuição lógica dos grupos de 
leitura; ll) Possuir rotina de exportação e importação de grupos de leitura 
local ou por FTP através de recursos de internet; mm) Possuir 
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parametrização dos equipamentos usados para telemetria e suas 
funcionalidades; nn) Possuir relatórios gerenciais de: I. Consumidores 
por ocorrência; II. Faturamento; III. Leituras não efetuadas; IV. Resumo 
de ocorrências por leiturista; V. Resumo quantitativo de leituras; oo) 
Possuir rotina de recebimento e envio das leituras on-line; pp) Possuir 
rotina para visualização da rota e rastreamento do leiturista por GPS com 
apresentação dos dados de leitura, valores da fatura, data/hora e etc. de 
cada ponto em Mapas; qq) Possuir rotinas de repasse;  

2 1,00  UINID IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SOFTWARE A SER 
CONTRATADO - Prazo de implantação: imediato na assinatura do 
contrato; a) Compatível com o sistema operacional Windows Mobile6.5 
ou superior e Android 4.1 ou superior, podendo ser utilizado tanto em 
Smartphones como em coletores de dados robustos com IP54 ou 
superior; b) Compatível com resolução de tela ou proporcional de 240 x 
320 (QVGA) para Windows Mobile e 480 x 800 (WVGA) para Android; 
c) Compatível com impressoras que usam o padrão de programação 
CPCL e ESC/P; d) Possuir recursos de backup automático em cartão SD 
e restauração de backup; e) Possuir visualização de relatório de estatística 
de leitura, constando: " Quantidade de leituras; " Quantidade de visitas 
efetuadas e percentual; " Quantidade de visitas não efetuadas e 
percentual; " Quantidade de leituras com somente ocorrência e 
percentual; " Quantidade de faturas impressas e percentual; " Quantidade 
de vias impressas; " Tempo total de leitura; " Tempo médio de leitura; " 
Maior tempo de Leitura; " Menor tempo de leitura; " Hora da primeira 
leitura; " Hora da última leitura; f) Possuir consulta de quantidade de 
visitas por ocorrência; g) Possuir relatório de consumo por rota, 
constando a quantidade total de leituras por rota, quantidade de leituras 
realizadas e quantidade de leituras não realizadas; h) Possuir localização 
de consumidores por endereço, hidrômetro, matricula e rota; i) Possuir 
controle de contas retidas e não impressas, para casos de endereço de 
entrega ser diferente do endereço da leitura; j) Possibilitar informar tipo 
de entrega tabelado; k) Possibilitar informar motivo de não entrega 
tabelado; l) Possuir controle de ocorrências múltiplas; m) Possuir recurso 
de mudança de ordem de leituras por rota, endereço, par/impar com 
opção crescente e decrescente; n) Realizar o cálculo e impressão de 
contas conforme padrões e regras de negócio da empresa e do sistema 
gestor; o) Possuir recurso de cancelamento e reimpressão da conta no ato 
da leitura; p) Possuir trabalhar com telas completas com o maior número 
de informações possíveis e telas simplificadas com menos informações e 
fontes de letras maiores; q) Possuir consulta de consumidores na forma 
de grade; r) Possuir consulta de dados detalhados dos consumidores; s) 
Possuir consulta de contas não impressas por ocorrência; t) Possuir 
controle total via software da impressora para configuração, 
posicionamento de papel e verificação de Status; u) Possuir controle de 
log das seguintes operações: " Exportação Efetuada; " Leitura Efetuada; " 
Fatura emitida; " Leitura Cancelada; " Fatura Reemitida; " Impressão 
desabilitada; " Impressão habilitada; " Restauração do cartão de backup; " 
Eliminação de leituras importadas; v) Possuir recurso de impressão da 
fatura em formulário de frente branca com a solução imprimindo dados e 
esqueleto da fatura; w) Tempo máximo para gravação da leitura, cálculo e 
impressão total da fatura após acionada a confirmação da leitura 
incluindo backup em cartão SD e geração de Log: 10 segundos; x) 
Permitir trocar de leiturista durante o processo de leitura, utilizando a 
respectiva senha do leiturista; y) Permitir calculo e impressão de fatura 
em todas as opções de leitura em ligação mestre com ligações 
dependentes para condomínios; z) Permitir calculo e impressão de fatura 
em todas as opções ligações coletivas; aa) Possuir consulta de 
consumidores com ligação mestre; bb) Possuir consulta de contas retidas 
com ligação mestre; cc) Possuir recurso através de equipamentos 
apropriados capturar fotos de hidrômetros, fachadas e adulterações de 
hidrômetros e de imprimir uma das fotos na própria fatura; dd) Possuir 
recurso de recadastramento e atualização cadastral de informações dos 
consumidores; ee) Possuir recurso de impressão de documento (a parte) 
de comunicado de débitos em atraso com código de barras para 
pagamento de uma ou várias contas em atraso por este documento; ff) 
Possuir recurso de impressão de documento (a parte) de comunicado de 
consumo alterado; gg) Possuir recurso de impressão de documento (a 
parte) de comunicado de ocorrência; hh) Possuir recurso de impressão de 
documento (a parte) de comunicado de quitação anual de débitos; ii) 
Possuir recurso de transmissão online de leituras; jj) Possuir recurso de 
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leitura por telemetria para cálculo e impressão das faturas. Esta leitura 
por telemetria deve ser por hidrômetro por imóvel ou por grupo de 
hidrômetros de um condomínio. Deve ser possível a leitura de alarmes e 
ocorrências do hidrômetro via telemetria; kk) Possuir recurso de captura 
de coordenadas GPS para rastreamento; Smartphone ee) Os 
equipamentos devem ser comprovadamente novos (primeiro uso); ff) 
Sistema operativo: Android 4.2 ou superior gg) Processador mínimo: 1.2 
GHz 32 Bits Quad Core hh) Memória mínima: 8 GB ROM, 1 GB RAM 
ii) Tamanho da tela: 5 Polegadas jj) Resolução da tela: 480 x 800 
(WVGA) kk) Bateria: Íons de lítio, removível e recarregável, 2100 mAh 
ll) Dimensões Máximas: 145 (C) x 78 (L) x 10 (E) mm mm) Peso 
máximo: 170 gramas (com bateria) nn) Redes: Quad-Band 
850/900/1800/1900, GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/2100 
(GSM, 2G, 3G, 3G+) oo) Interface/Conectividade: USB 2.0, Wi-Fi 
802.11b/g/n 2.4Ghz pp) Bluetooth:4.0 ou superior qq) GPS integrado 
com AGPS rr) O equipamento deverá ser homologado para uso com o 
software de leitura utilizado por nossa empresa, devendo ser 
disponibilizada uma unidade antes do fornecimento; ss) Câmera Digital 
Mínima: 5 Megapixels com Flash Led tt) O fornecedor deverá realizar a 
instalação e configuração inicial necessária para o pleno funcionamento 
com nosso software utilizado sendo totalmente responsável pela 
compatibilização de funcionalidades; uu) Os recursos de captura de fotos, 
GPS, comunicação de dados e gerenciamento de teclado deverão 
funcionar com as bibliotecas nativas do sistema operacional vv) O 
equipamento deve ser fornecido com capa protetora com alça para 
fixação ao corpo do usuário; com cartão mini SD incluso para operações 
de backup;  

3 4,00  UINID IMPRESSORA TERMICA PORTÁTIL - MARCA ZEBRA - a) Os 
equipamentos devem ser comprovadamente novos (primeiro uso); b) 
Impressão térmica direta com impressão de textos, código de barras e 
imagens; c) Processador mínimo: 400 Mhz 32Bits; d) Memória Flash 
Mínima: 500MB; e) Largura de impressão mínima: 100 a 105mm; f) 
Método de impressão: Rolo com diâmetro até 57mm; g) Capacidade 
mínima de 24 metros de rolo de bobina; h) Resolução mínima 200 dpi; i) 
Temperatura de operação: -10º a 55ºC; j) Interface de comunicação 
mínima: Bluetooth 3.0; k) Velocidade mínima de impressão: 125 mm / 
segundo; l) Peso máximo: 800g (com bateria); m) Display LCD; n) 
Norma de operação: IP54; o) Resistência a múltiplas quedas em concreto 
de 2,0 metros de altura; p) O equipamento deverá ser homologado para 
uso com o software de leitura utilizado por nossa empresa, devendo ser 
disponibilizada uma unidade antes do fornecimento; q) Fonte para 
recarga de bateria conectável a própria impressora; r) Bateria recarregável 
mínima: Lítio-Ion de 2.400mAh; s) Dimensões máximas incluindo 
bobina: 160 x 160 x 70 mm; t) Código de barras: Barco de Ratios (1.5:1, 
2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1), Linear Barcodes (Code 39, Code 93, 
UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, 
UPC-E, 2 and 5 digit add-on, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digit add-on) e 
2-Dimensional (PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1 / 
DataBar™ (RSS) family, Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, 
TLC39); u) Padrão de comandos CPCL com firmware com CPCL nativo 
para suporte a ZPL e EPL; v) Suportar trabalhar com arquivos PCX para 
impressão de imagens, em especial, imagem de estrutura da 
fatura/documentos para impressão em formulários em branco; w) 
Suportar a impressão de fotos capturas por Smartphones e Coletores de 
dados e enviadas para impressora a cada captura; x) Função de retorno 
do status da impressora para softwares de impressão utilizados no 
Coletor ou Smartphone Windows Mobile e Android; y) Permitir o 
carregamento de qualquer tipo de fontes customizáveis de letras para a 
memória da impressora, possibilitando o uso via comando; z) Possuir 
software de gerenciamento e configuração da impressora via desktop; aa) 
Possuir sensor de blackmark para identificação da parada de avanço de 
bobina com bobinas com blackmark no final do formulário, parte traseira 
do formulário, com 3 mm mínimos de espessura; bb) O fornecedor 
deverá realizar a instalação da impressora com todas as configurações 
necessárias para o pleno funcionamento com nosso software utilizado 
nos Coletores/Smartphones Android e Windows Mobile; cc) 
Disponibilização de SDK para Windows Mobile 6.5 (ou superior) e 
Android 4.1 (ou superior) que permita todas as funcionalidades descritas 
neste termo. O fornecimento da SDK não elimina a necessidade de 
também trabalhar diretamente com comandos diretos no padrão CPCL; 
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dd) Deverá ser apresentado certificado de homologação da ANATEL 
para o equipamento;  

4 1.500,00  UINID BOBINAS DE PAPEL TERMO-SENSÍVEL PARA FATURA DE 
ÁGUA - a) Papel termo sensível para faturas de água; b) Gramatura: 65 a 
75g/m2; c) Espessura: 70 a 80?m; d) Brancura frontal: >= 85%; e) 
Rugosidade PPS (1.0 MPa)<= 2.0?m; f) Vida útil do papel antes da 
impressão: 10 anos; g) Durabilidade mínima da impressão térmica com 
armazenamento em condições adequadas (estabilidade da imagem): 5 
(cinco) anos; h) Impressão frente: tinta termo resistente; i) O papel jamais 
poderá soltar pó ou detritos; j) Bobinas sem aprisionamento no 
tubete/tarugo: O papel deverá soltar-se livremente ao final, não sendo 
necessário marca sinalizadora de final de bobina; k) Embobinamento: 
Firme, sem folga, livre de emendas, pó e detritos, com lado termosensível 
do papel para fora (externo); l) 100 faturas por bobina; m) Dimensões da 
fatura: 235x100mm com canhoto de 53mm; n) Até 4 cores - frente e 
verso; o) Diâmetro do tubete: interno de 20 mm e externo no máximo de 
26 mm; p) Diâmetro máximo total da bobina: 57mm; q) Características 
de resistência: i. Calor seco: (condição 50ºc - 24 horas): perda de imagem 
< 10%; iii. Luz 16.000 luxes: (condição 24 horas): perda de imagem  

GTI 10,90  16.350,00  

Total 
55.650,00  

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2.042.3390.39 1510 565/2018 DESENVOLVER O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 
E ESGOTO SAN 

2.042.4490.52 1000 567/2018 DESENVOLVER O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 
E ESGOTO SAN 

2.042.3390.30 1000 561/2018 DESENVOLVER O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 
E ESGOTO SAN 

Homologado: 18 de Junho de 2018. 
Vigência: 12 (Doze) meses  

Colorado (PR), 25 de Junho de 2018.  
 
 

__________________________________________ 
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO 

PREFEITO 
 
 

meses

__________________________________________
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

PREFEITO
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 

 O SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 
SÃO JORGE DO IVAÍ, inscrito no CNPJ sob nº 04.301.515/0001-82, sediado à Praça Santa Cruz, 
nº 300, Bairro Centro, São Jorge do Ivaí-PR, neste ato representado pelo Sr. José Quirino dos 
Santos, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, 
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo 
com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as 
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n. 10.520/02 e 
Lei n. 8.666/93, e respectivas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:  
 
1. DO OBJETO  
1.1. A presente ata tem por objeto a formação de registro de preços para eventual contratação de 
empresa para fornecimento de Gasolina para atender toda a demanda dos veículos oficiais do 
SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JORGE DO IVAÍ, conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, que é 
parte integrante da presente ata, assim como as propostas feitas no certame, independentemente 
de transcrição.  
 
2. DOS FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS  
2.1. O preço registrado unitário e total, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e 
as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:  
2.1.1. Consoante o procedimento licitatório que deu origem a presente ata, ficou classificado em 
primeiro lugar:  
Fornecedor: AUTO POSTO POPULAR II LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita 
no CNPJ sob nº. 05.128.604/0001-31, com endereço na Av. 7 de Setembro, nº 323, Bairro 
Centro, na cidade de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, CEP. 87.190-000. 

ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAL DE DESCONTO 
POR LITRO 

PERCENTUAL DE DESCONTO POR 
EXTENSO  

1 Gasolina Comum 3,1 % Três vírgula Um por Cento 

 
3. DA VALIDADE DA ATA  
3.1. A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura.   
 
4. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS  
4.1. Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade do SAMAE – SERVIÇO 
AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E EGOTO DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO IVAI, que 
procederá a requisição do objeto nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de 
contratação. 
4.2. A requisição, feita pelo responsável competente far-se-á mediante notificação encaminhada 
ao endereço eletrônico (declinado pelo licitante na sua proposta de preços, em conformidade com 
a Cláusula 11.2.3.a. do edital), fax ou qualquer outro meio a critério do SAMAE – SERVIÇO 
AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E EGOTO DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO IVAI.  
4.3. Após efetuada sua requisição, os produtos deverão ser entregues diariamente máximo de até 
02 (dois) dias úteis, no endereço constante na requisição. 
4.4. Os produtos serão recusados nos seguintes casos:  
a) quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas no presente edital e da 
proposta feita no procedimento licitatório;  
b) quando apresentarem qualquer defeito durante a vigência da ata de registro de preços.  
4.5. Os materiais que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o 
SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E EGOTO DO MUNICIPIO DE SÃO 
JORGE DO IVAI.  
4.6. Se a entrega e/ou a substituição dos materiais não for realizada no prazo estipulado, a 
empresa estará sujeita às sanções previstas na Cláusula 8.1.b da presente ata de registro de 
preços.  
 4.7. O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da 
empresa pela qualidade e características dos materiais entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer 
irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência 
da ata.  
 
5. FORMA DE PAGAMENTO  
5.1. Os pagamentos serão efetuados na forma de crédito em conta corrente da licitante 
vencedora no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da certificação da nota fiscal 
eletrônica pelo gestor da ata de registro de preços, após o recebimento definitivo dos produtos.   
5.2. Para a liberação do pagamento, a futura contratada encaminhará nota fiscal eletrônica, 
acompanhada das seguintes certidões:  

a) prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (dívida ativa e contribuições federais); 
b) prova de regularidade relativa ao FGTS (CRF);  
c) prova de regularidade perante o fisco estadual da sede da licitante; 
d) prova de regularidade perante o fisco municipal da sede da licitante; 
e) certidão negativa de débitos trabalhistas.  

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, 
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
5.4. O SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E EGOTO DO MUNICIPIO DE 
SÃO JORGE DO IVAI fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a 
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.  
5.5. A dotação orçamentária será vinculada no momento da requisição de compra.  
 
6. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS  
6.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual 
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
6.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos 
preços.  
6.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, 
podendo o SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E EGOTO DO MUNICIPIO 
DE SÃO JORGE DO IVAI convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas 
condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou 
parte dela. 
6.3. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor poderá 
solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de 
comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir 
as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos 
supervenientes. 
6.3.1. Procedente o pedido, o SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E 
EGOTO DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO IVAI providenciará a alteração do preço registrado.  
6.3.2. Não sendo acatado o pedido de revisão, o SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E EGOTO DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO IVAI poderá:  
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do 
pedido de fornecimento;  
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  
 
7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  
7.1. O presente registro de preços poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 
a) descumprimento pelo fornecedor das condições da presente ata de registro de preços; 
b) recusa pelo fornecedor a atender convocação para assinar a ata de registro de preços no 
prazo estabelecido pelo SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E EGOTO DO 
MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO IVAI, sem justificativa aceitável;  
c) não aceitar o fornecedor ou reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
d) se o beneficiário do preço registrado for supervenientemente impedido de licitar ou contratar 
com o SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E EGOTO DO MUNICIPIO DE 
SÃO JORGE DO IVAI ou for declarado inidôneo; e  
e) por razões de interesse público, devidamente justificadas.  
7.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso 
fortuito ou de força maior devidamente comprovados.  
 
8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
8.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta ata estará a empresa 
fornecedora sujeita às seguintes penalidades: 
a) advertência;  
b) multa:  
1) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega 
ou substituição do bem recusado, até o limite de 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação; 
2) de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado para a contratação, no caso de 
descumprimento das disposições contidas nesta ata e no edital, ressalvado o disposto no item 
anterior; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração pública por prazo de até 02 (dois) anos; e  
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E EGOTO DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO IVAI, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E EGOTO DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO IVAI os valores dos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  
8.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão 
caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a empresa 
fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a 
acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço. 
8.3. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a 
fornecedora tiver direito, ou cobrados administrativa ou judicialmente. 
 
9. DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
9.1. SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E EGOTO DO MUNICIPIO DE 
SÃO JORGE DO IVAI, na qualidade de gerenciador da Ata de Registro de Preços, monitorará, 
pelo menos trimestralmente, os preços dos materiais e avaliará o mercado constantemente, 
podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, na forma prevista na Cláusula Sexta.  
 
10.  CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, 
objeto desta Ata de Registro de Preços, a administração, através de sua própria equipe ou de 
prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a 
mais ampla e completa fiscalização na sua execução. 
Parágrafo Único 
Fica designado a (o) servidor (a) Patrícia Silva Breves, matrícula nº.14, portador (a) da CI/RG nº. 
6.342.970-8 SSP/PR e inscrita no CPF/MF nº. 027.028.669-13 para exercer a fiscalização e o 
acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 
58, III e 67 da Lei federal nº. 8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 
9.2 letra “d”, desta Ata. 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS  
11.1 O beneficiário do presente registro de preços assume o compromisso de fornecer os 
produtos objeto desta ata, até as quantidades máximas referidas/estimadas, pelo preço 
registrado, durante o prazo de validade da ATA, em conformidade com o edital do Pregão 
Presencial para Registro de Preços nº 02/2018.  
 11.2. O fornecedor não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços previstos no 
objeto desta ata, salvo expressa autorização do SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E EGOTO DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO IVAI..  
11.3. Para dirimir questões oriundas do presente contratos fica eleito o Foro da Comarca de 
Mandaguaçu, Estado do Paraná.  
E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.  
São Jorge do Ivaí, 25 de Junho de 2018.  
 
_______________________________ 
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ 
André Luís Bovo 
Prefeito Municipal 
___________________________________ 
AUTO POSTO POPULAR II LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob 
nº. 05.128.604/0001-31, com endereço na Av. 7 de Setembro, nº 323, Bairro Centro, na cidade de 
São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, CEP nº. 87.190-000 neste ato representado pelo sócio 
administrador o Sr. Tiago Cardoso Machado, portador da carteira de identidade RG nº. 8.378.952-
2 SESP/PR e inscrito no CPF sob nº. 041.155.739-45. 
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DECRETO Nº 2.975, DE 4 DE JUNHO DE 2018. 

 
Promove Avanço Vertical a servidoras e 
dá outras providências. 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no art. 30 e segs. da Lei Municipal nº 
086/2004  
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Ficam promovidas, por avanço vertical, as seguintes servidoras ocupantes 
dos cargos de professor de ensino fundamental e professor de educação física:  

 
Professor de Ensino Fundamental/20h: 
 

Matrícula Nome Nível de Vencimento 
2-00278 Adriana Aparecida Favarim Marmentini De C-XIV para C-XV 
2-01137 Célia Maria Sette De C-IV para C-V 
2-01194 Denise Aparecida dos Santos De C-I para C-II 
2-00202 Ednei Aparecida Andretto Santa Cruz De C-XIII para C-XIV 
2-01001 Gilda Amâncio da Fonseca De C-XI para C-XII 
2-01198 Isabela Bonesi Arenas De C-I para C-II 
2-01138 Janetti Aparecida Dias Cornélio de Souza De C-IV para C-V 
2-01192 Jaqueline Ribeiro De C-I para C-II 
2-01191 Leia Bernuci Crippa De C-I para C-II 
2-01197 Maria Solange Hortensi Vicentim De C-I para C-II 
2-01103 Patrícia Santos de Sousa De C-V para C-VI 
2-00416 Soeli Vieira Barbosa Sousa De C-XIV para C-XV 

 
Professor de Educação Física/20h: 
 

Matrícula Nome Nível de Vencimento 
2-01169 Daniela Mateus De C-II para C-III 

 
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

financeiros retroativos a partir de 1º de junho de 2018. 
 

Flórida, 4 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
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DECRETO Nº 2.989, DE 25 DE JUNHO DE 2018. 

 
 
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO GESTOR DO 
CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO JUNTO 
A SEAB (SECRETARIA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO) NO ÂMBITO 
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO. 

 
 
MARCIA CRISTINA DALL’AGO, Prefeita Municipal de Flórida - PR, no uso de suas 
atribuições legais nos termos da Lei Orgânica do Município, resolve, NOMEAR: 
 
Art. 1º Fica nomeado o servidor ADEMILSON ALVES RIBEIRO, inscrito no CPF- MF sob nº: 
024.746.929-75, Secretário de Obras, Viação, Urbanismo e de Agricultura e Meio Ambiente, 
para atuar como Gestor e Fiscal do Contrato e Convênio do Município de Flórida, Estado do 
Paraná, juntamente com a SEAB (Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento), 
para fins de Aquisição de Veículo Pesado Pá Carregadeira, a ser utilizado pela Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente desta municipalidade, de acordo com o Plano de Trabalho; 
 
Art. 2º Cabe ao gestor fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execução, em todas as 
fases, até o recebimento do objeto, competindo-lhe, primordialmente, sob pena de 
responsabilidade: 
 
I - anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato ou convênio, 
inclusive com a juntada de documentos, em ordem cronológica, necessários ao bom 
acompanhamento do contrato ou convênio, determinando as providências necessárias, à 
correção das falhas ou defeitos observados com estabelecimento de prazo para a solução; 
 
II - dar imediata ciência formal a seus superiores dos incidentes e das ocorrências da 
execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão nos termos da Lei; 
 
III - observar se as exigências do contrato ou convênio foram atendidas em sua 
integralidade. 
 
Art. 3º O Gestor deverá manter em seu poder cópia do contrato e/ou convênio e de todos os 
aditivos, se houver, juntamente com os documentos necessários que possam permitir a 
devida fiscalização e fiel cumprimento do contrato e/ou convênio. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º Revogam se as disposições em contrário. 
 
Florida, 25 de Junho de 2018. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
ESTADO DO PARANÁ 
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PORTARIA  Nº 1.389, DE 15 DE JUNHO DE 2018. 

 
 

Concede férias regulamentar ao 
servidor Jorge Alexandre 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, 

que lhe confere o art.87 da Lei Municipal nº 03/2001  
 
 

RESOLVE: 
  

Art.1º Fica concedido ao servidor Jorge Alexandre matrícula 4-00990, 15(quinze) dias das férias 
regulamentar, referente ao período aquisitivo de 09/01/2017 a 08/01/2018, para ser usufruída no período de 25 
de junho a 9 de julho de  2018. 

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

 
Flórida, 15 de junho de 2018. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Nº 026/2018 

  
O Municipio De Santa Inês, através do seu Pregoeiro, torna Público para conhecimento dos 
interessados, que realizará no dia 11 de Julho de 2018, às 09h30min no endereço, Rua 
Governador Munhoz da Rocha, 215, a reunião de recebimento e abertura das documentações 
e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº 026/2018, na modalidade 
Pregão Presencial. 
 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra ditado. 
 
Objeto da Licitação: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE 
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, MANUTENÇÃO EM 
RODAS (DESEMPENAR) EM VEICULOS LEVES DO MUNICÍPIO DE SANTA 
INÊS PR. 
 
Santa Inês, 26 de junho de 2.018. 
 
 

JOÃO CANDIDO CARVALHO 
PREGOEIRO 

LEI Nº 459/2018 
 

Sumula:Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 407/2016, 
do município de Santa Inês/PR, e dá outras providências. 

 
O Sr. Bruno Vieira Luvisotto, Prefeito Municipal de Santa 

Inês, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, previstas na 
Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, propõe a Câmara Municipal a 
apreciação e aprovação da seguinte lei: 
 

Art. 1º - Fica revogada a Lei Municipal 407/2016 do município de Santa 

Inês/PR, publicada no Jornal O Regional em 14 de Agosto de 2016, que permitiu a 

permuta dos imóveis constantes no art. 1º e 2º da referida Lei.  

Art. 2º - Com a revogação da referida Lei, o imóvel constante no art. 1º 

da Lei Municipal 407/2016, retorna ao domínio do município de Santa Inês/PR.  

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

revogando todas as disposições em contrário.  

                    Prefeitura Municipal de Santa Inês, aovigésimo sexto dia do mês de 
junho de dois mil e dezoito. 

 
Bruno Vieira Luvisotto 

Prefeito Municipal 
 

RODAS (DESEMPENAR) EM VEICULOS LEVES DO MUNICÍPIO DE SANTA 

de 2.018.

JOÃO CANDIDO CARVALHO
PREGOEIRO

oito.

Bruno Vieira Luvisotto

 
EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 47/2018 

 
Art. 1º - O Presidente da Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado 

da Prefeitura Municipal de Paranapoema - PR, no uso de suas atribuições legais, DIVULGA o 
resultado final referente ao Teste Seletivo aberto através do Edital Nº 39/2018, conforme 
abaixo discriminado: 
 
CARGO – FISIOTERAPEUTA 

INSC. NOME CRITÉRIO 
DESEMPATE NOTA RESULTADO 

01.02 GEISA LENARA DE SOUZA CARVALHO  ITEM 7.1 b) 70,00 1.  
01.01 DANIELLE DA SILVA SOARES ITEM 7.1 b) 70,00 2.  

 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

INSC. NOME NOTA RESULTADO 
01.01 NÁDIA CRISTINA FORATO GUTIERREZ 55,00 1.  

 
 

CARGO – ODONTÓLOGO 

INSC. NOME CRITÉRIO 
DESEMPATE NOTA RESULTADO 

01.06 LAIANE SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  ITEM 7.1 b) 85,00 1.  
01.05 NARA CRISTIANE FORATO GUTIERREZ ITEM 7.1 b) 85,00 2.  
01.01 THAÍS ANDRESSA SOARES MENEZES --- 70,00 3.  
01.07 MARTIM TOSHIMI HIGUTI ITEM 7.1 b) 50,00 4.  
01.04 IZABELLA IRANI HIPOLITO ITEM 7.1 b) 50,00 5.  
01.08 TATIANE DE MELLO CUSTÓDIO 

FONSECA 
ITEM 7.1 b) 50,00 6.  

01.02 LARISSA MAYUMI DOS SANTOS 
IWASSE 

ITEM 7.1 b) 50,00 7.  
01.03 JOÃO MARTINS DE SOUZA ITO --- 40,00 8.  

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Paranapoema - PR, 26 de Junho de 2018. 

 
 

JOÃO DOS SANTOS COSTA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 46/2018 
 

Art. 1º - O Presidente da Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado 
da Prefeitura Municipal de Paranapoema - PR, no uso de suas atribuições legais, DIVULGA o 
resultado final referente ao Teste Seletivo aberto através do Edital Nº 34/2018, conforme 
abaixo discriminado: 
 
CARGO – MOTORISTA  

INSC. NOME CRITÉRIO 
DESEMPATE NOTA RESULTADO 

01.05 MARCOS ROBERTO ITO ITEM 7.1 a) 40,00 1.  
01.11 ÁLVARO DE OLIVEIRA MANHANI ITEM 7.1 b) 40,00 2.  
01.01 WELKER FERNANDO CARDOSO ITEM 7.1 b) 40,00 3.  
01.23 TATIANA PADILHA ITEM 7.1 b) 40,00 4.  
01.20 EUZÉBIO APARECIDO TORRES DA SILVA ITEM 7.1 b) 40,00 5.  
01.12 JAIME CANET MARQUES DE SALES ITEM 7.1 b) 40,00 6.  
01.03 LAYANE APARECIDA DA SILVA ARAÚJO --- 30,00 7.  
01.19 DIEGO FERNANDO CABRAL --- 25,00 8.  
01.06 ELÍDIO DOS SANTOS --- 20,00 9.  
01.18 JOSÉ EDUARDO CARDOSO DE LIMA ITEM 7.1 a) 10,00 10.  
01.21 LUCIANO DE OLIVEIRA SANTINELLI ITEM 7.1 a) 10,00 11.  
01.07 ALMERINDO GALVÃO QUEIROZ ITEM 7.1 c) 00,00 12.  
01.02 OSWALDO AUGUSTO ALVES FILHO ITEM 7.1 c) 00,00 13.  
01.22 JOÃO FÁBIO DA SILVA ITEM 7.1 c) 00,00 14.  
01.10 ADAILTON GOMES FERREIRA ITEM 7.1 c) 00,00 15.  
01.04 JOSÉ DO CARMO LOPES FERREIRA ITEM 7.1 c) 00,00 16.  
01.13 EDENILSON APARECIDO DA ROCHA ITEM 7.1 c) 00,00 17.  
01.08 TIAGO ALVES DE LIMA ITEM 7.1 c) 00,00 18.  
01.17 RÉVERTON APARECIDO FERREIRA DA SILVA ITEM 7.1 c) 00,00 19.  
01.14 WILYAN DOS SANTOS SILVA ITEM 7.1 c) 00,00 20.  
01.16 SÉRGIO HENRIQUE FERNANDES MARSSOLA ITEM 7.1 c) 00,00 21.  
01.09 HEITOR CAIO MARQUES DE SALES 

RODRIGUES DE JESUS 
ITEM 7.1 c) 00,00 22.  

01.15 MATEUS BATISTA DE OLIVEIRA ITEM 7.1 c) 00,00 23.  
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Paranapoema - PR, 26 de junho de 2018. 

 
JOÃO DOS SANTOS COSTA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 48/2018 

 
Art. 1º - O Presidente da Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado 

da Prefeitura Municipal de Paranapoema - PR, no uso de suas atribuições legais, DIVULGA o 
resultado final referente ao Teste Seletivo aberto através do Edital Nº 42/2018, conforme 
abaixo discriminado: 
 
CARGO – PSICÓLOGO  
 

INSC. NOME NOTA RESULTADO 
01.01 SUELI NOVAKOWSKI DOS SANTOS 85,00 1.  
01.03 MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA 50,00 2.  
01.02 ANA PAULA DO ANGELO 00,00 3.  

 
CARGO: NUTRICIONISTA 
 

NÃO HOUVE INSCRITOS. 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Paranapoema - PR, 26 de junho de 2018. 
 
 

JOÃO DOS SANTOS COSTA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 44/2018 
 

Art. 1º - O Presidente da Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado 
da Prefeitura Municipal de Paranapoema - PR, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICA a HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO referente ao 
Teste Seletivo aberto através do Edital Nº 33/2018, conforme abaixo discriminado: 

Art. 2º - Depois de transcorrido o prazo para os recursos pleiteados referente ao 
resultado e classificação dos candidatos, fica MANTIDO o Resultado e Classificação dos 
Candidatos, que fora divulgado em 25 de abril de 2018.  

 
CARGO – AUXILIAR DE CONTABILIDADE  
 

INSC. NOME NOTA RESULTADO 
01.01 MARCOS FERNANDES DA SILVA 60,00 1.  
01.02 RUBIA IBANES DOS ANJOS 40,00 2.  

 
Art. 3º - Torna-se HOMOLOGADO o Resultado Final e Classificação dos candidatos, 

divulgado em 25 de abril de 2018 no jornal de circulação do município, bem como em seu 
endereço eletrônico.  

Art. 4º - A convocação dos candidatos aprovados se dará observando a classificação 
divulgada no Edital de Resultado e Classificação, conforme critérios estabelecidos no Item 
10 do Edital de Abertura. 

Art. 4º - O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação, estando 
revogadas as disposições em contrário. 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Paranapoema - PR, 25 de junho de 2018. 

 
 

JOÃO DOS SANTOS COSTA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
 
 

 
 

 

 

EDITAL N.º 45/2018 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO 
 

A Prefeita do Município de Paranapoema - PR, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA 
os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), aprovados(as) no Processo Seletivo Simplificado 
aberto através do Edital n.º 33/2018, a comparecer na sede da Prefeitura Municipal de 
Paranapoema, Departamento de Recursos Humanos, durante o período de 27 de junho à 04 de 
Julho de 2018, no horário de funcionamento da Prefeitura, a fim de resignar-se ao processo 
admissional, contendo cópia dos documentos abaixo relacionados: 
1 – carteira de identidade; 
2 – CPF; 
3 – PIS/PASEP; 
4 – 02 (duas) fotografias 3 x 4 – recentes; 
5 – título de eleitor, com comprovante de votação das últimas eleições; 
6 – carteira profissional – para comprovação do número, série, data da expedição e emprego; 
7 – certidão do registro civil – nascimento ou casamento; 
8 – comprovante de quitação com o serviço militar – caso o convocado for do sexo masculino; 
9 – atestado de saúde fornecido por médico do trabalho habilitado pelo Município, para 
comprovar aptidão física e mental para o emprego; 
10 – certidão de nascimento dos filhos com até 14 (quatorze) anos de idade; 
11 – carteira de vacinação dos filhos com até 05 (cinco) anos de idade. 
 
CARGO – AUXILIAR DE CONTABILIDADE 
 

NOME CLASSIFICAÇÃO 
MARCOS FERNANDES DA SILVA 1.  

 
O não comparecimento do candidato no período estipulado implicará na desclassificação 

do mesmo. 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Prefeitura do Município de Paranapoema, Estado do Paraná, 26 de junho de 2018. 
 

Leurides Sampaio Ferreira Navarro 
PREFEITA MUNICIPAL 

 
1º TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURIZONA 
CONTRATADA: MARIA BRUGNERA VERZOLA 
 
OBJETO: Realinhamento de preços registrados no Chamamento Público 01/2018 em 
decorrência da oscilação dos preços de mercado, conforme requerimento apresentado por 
MARIA BRUGNERA VERZOLA, do seguinte item: 
 

DESCRIÇÃO VALOR ATUAL VALOR REAJUSTADO 
Leite pasteurizado integral  R$ 2,50 R$ 2,90 

 
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 65, inciso II, ‘d’, da Lei nº 8.666/93   
DATA DA ASSINATURA: 26 de junho de 2018. 

Ourizona, 26 de junho de 2018. 
 

Manoel Rodrigo Amado 
Prefeito Municipal 

artigo 65, inciso II, ‘d’, da Lei nº 8.666/93 
6 de junho de 2018.

de 2018.

Manoel Rodrigo Amado
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE

Exercício:  2018

** Elotech **
26/06/2018

Pág. 1/2Estado do Paraná                CNPJ 76.970.359/0001-53

Decreto  nº 54/2018 de 25/06/2018

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito 
Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 109.500,00 (cento e nove mil 
quinhentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Suplementar e da outras 
providências.

O Prefeito Municipal de ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais e das que lhe foram 
conferidas pela Lei  Orçamentária nº 1009/2017 de 
22/11/2017.

Suplementação

06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
06.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
06.001.12.361.0035.2.016. FUNDEB 40%

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  108.000,00 150 - 4.4.90.52.00.00 01102
09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
09.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
09.001.15.452.0007.2.058. MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1.500,00 402 - 4.4.90.52.00.00 01000

Total Suplementação:  109.500,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, 
servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação 
abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº  4.320/64.
Redução

06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
06.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
06.001.12.361.0035.2.016. FUNDEB 40%

MATERIAL DE CONSUMO  41.000,00 145 - 3.3.90.30.00.00 01102
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA

 7.000,00 147 - 3.3.90.36.00.00 01102

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA

 60.000,00 148 - 3.3.90.39.00.00 01102

09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

09.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

09.001.15.452.0007.2.058. MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA

 1.500,00 399 - 3.3.90.39.00.00 01000

Total Redução:  109.500,00
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Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de ITAGUAJÉ , Estado do Paraná,
em  25 de junho de 2018.

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Artigo 3 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de ITAGUAJÉ

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

 
   Rua Presidente Getúlio Vargas  - 177 – Centro -  CEP: 87.185- 000 – CNPJ. 75.731.000/0001-60 – FLORAÍ - PARANÁ 

 

 DECRETO N.º 079/2018 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, FAUSTO 

EDUARDO HERRADON, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI;  

 

     DECRETA:  
Art. 1.º -  PONTO FACULTATIVO, no dia 29 de junho de 2018,  das 8:00 as 17:00 hs, 

às repartições Públicas Municipais, ocasião em que não haverá expediente, 

com exceção dos órgãos cujos serviços sejam considerados essenciais, tais 

como: saúde e limpeza. 

Art. 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Floraí, aos 26 dias do mês de junho de 2018. 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
PREFEITO MUNICIPAL 
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 O prefeito de Unifl or 
Alan Rogério Petenazzi  anun-
ciou na noite de sábado, dia 23, 
durante  solenidade de inau-
guração da Unidade Básica de 
Saúde (UBS) edifi cada ao lado 
do Hospital Municipal (Rua 
Rosa), novos investimentos no 
município. 
 Com cara de mini-hos-
pital a nova UBS traz consigo o 
nome do pioneiro e ex-vereador  
Pedro Estércio. A nova unidade 
dispõe das seguintes estruturas: 
sala de observação, oxigenote-
rapia, sala de curativos, sala de 
imunização, assistência médica, 
assistência de enfermagem, sala 
de acolhimento, sala de inalação 
coletiva, assistência odontológi-
ca com cadeira e estrutura nova, 
Raio-X Odontológico, ambiente 
destinado a atividades educati-
vas, espaço reservado para os 
profi ssionais de saúde discuti-
rem as atividades, mobiliários 
e equipamentos todos novos. 
Durante o ato de inauguração 
o prefeito disse que a partir de 
agora a nova unidade de saúde 
garantirá o atendimento que a 
comunidade precisa.  
 Também presente no 
evento, o Diretor da 15ª Re-
gional de Saúde, Jales Adolfo 
Cardoso dizendo que a UBS 
vem para facilitar o acesso ao 
atendimento do povo de Uni-
fl or. Jales que também esteve 
representando a Governadora 
Cida Borghetti trouxe aval do 
Governo para futuros investi-
mentos.  Vivaldo Souza Lima, 
representando o Deputado 
Federal Ricardo Barros um 
forte parceiro do município 
que nunca mediu esforços para 
trazer benefícios à Unifl or. 
 Padre Edinei José 
Rigolin,  responsável pelos 
atos religiosos, com palavras 
de alegria, pelo encontro em 
um momento importante, sen-
do um local onde se cuida da 
assistência à saúde, lembrando 
que Jesus quando esteve no 
mundo, por onde passava, 
curava a todos, fazendo seus 
milagres. E hoje assim se faz 
a presença de Jesus em nosso 
meio, trazendo vida em abun-
dância para todas as pessoas. 
Deseja que este seja um local 
de saúde e vida, com bênçãos 
abundantes. “Que todos os 
enfermos sejam recebidos com 
toda afabilidade pelos médicos 
e auxiliares, e ao receberem 
alta, entoem louvores sem fi m, 
com toda misericórdia”.
 Tiago Amaral Deputa-
do Estadual disse ser um marco 
para Uniflor esta conquista, 
da nova unidade de saúde que 
tem capacidade para atender 
em média, mais de 40 proce-
dimentos por dia   Nessa UBS 
todos poderão contar com 

Show de Inauguração da UBS de Uniflor

PEDRO ESTÉRCIO
 Natural da cida-
de de Presidente Bernar-
des, (SP)  nascido no dia 
9-11-1936, Filho de Maria 
Vicente e Sebastião Estér-
cio.  Desde criança Pedro 
trabalhou como agricultor. 
Mudou-se com familiares 
para Perobal l e Mandagua-
ri. Em 1950, com 14 anos 
de idade rnudou-se para 
Uniflor. 
 Desde sua chegada 
à Uniflor, dedicou sua vida 
servindo à Deus, através 
de suas ações de caridade 
e auxílio aos necessitados. 
Sua vida religiosa iniciou-se 
na congregação Mariana, 
foi coroínha, e aos 15 anos 
tornou-se o 2º catequista 
da Paróquia imaculada 
Conceição de Uniflor. Foi 
Iº ministro da Eucaristia 
e, em 1975 foi  Cursilista  
e membro da comissão da 
Igreja. Pedro dedicava-se 
a levar a palavra de Deus 
e a Eucaristia aos doentes. 
Foi vereador e membro do 
Juizado de menores.
 Em sua vida sim-
ples e corrida apaixonou-se 
por Santina Rosa Rizzo, 
casando-se em 1961 e cons-
tituindo  família com cinco 
filhos, José, Luiz, Maria, 
Carlos e Lilian.
 No ano de 1970, 
Pedro mudou-se para Ma-
ringá, para acompanhar os 
filhos nos estudos e para 
fortalescer renda começou 
a trabalhar como cobrador 
de passagens na empresa 
Expresso Birigui, onde fi-
cou até o ano de 1974. Neste 
ano, retornou á cidade de 
Uniflor e continuou como 
agricultor. Em 1978 ingres-
sou no Colégio Estadual 
Marques de Hervat, ònde 
trabalhou até o ano de 
2013, quando se aposentou. 
Porém, continuou traba-
lhando na agricultura.
 Faleceu no dia 12 
de julho de 2015, deixando 
lembranças e muita sau-
dade e, prinapalmente à 
sua adorável esposa, seus 
cinco filhos, nove netos uma 
bisneta.  Pedro deixou um 
grande ensinamento para 
a família: “Não importa o 
que temos e o que passamos, 
temos que viver alegremen-
te cada momento, sendo em 
casa, no trabalho, na rua ou 
na igreja, temos que dar o 
nosso melhor, em tudo , e, 
ajudar o próximo sempre 
com sorriso no rosto”. 

atendimentos de odontologia, 
ambulató rio, atendimentos de 
urgê ncia/emergê ncia e vacinas. 
Também será um ponto para 
ampliar aç õ es do Programa de 
Saú de da Famí lia no municí pio.  
Antes, os pacientes de Unifl or 
contavam apenas com um Pron-
to Atendimento, com a UBS os 
atendimentos passam a ser es-
pecializados e deve desafogar 
a fi la de espera para consultas. 
 A Vereadora Elaine 
Nunes Franzoni, sem esconder 
a emoção, presta homenagem 
ao médico Dr. Ernesto, cuja 
profi ssão é humana e o carinho 
que transmite a cada um é uma 
vitória de todos. Seu nome está 
escrito com letras douradas, 
possuindo brilho interior com 
muita competência e sabedoria, 
com paciência e nunca desa-
credita no potencial de todos. 
Presença forte na vida de todos 
os unifl orences, como amigo 
eterno em nossos corações e 
que seja sempre exemplo de 
luta e coragem.
 Agradecimento tam-
bém ao Médico  Dr. Luiz César, 
que também é sábio e sempre 
tem palavras de conforto, sen-
do disponível sempre e todos 
que angustiados o procuram, 
sempre é atencioso e dedicado, 
com muita coragem que conta-
gia a fraqueza de muitos.
 Dr. Ernesto agrade-
ceu os 17 anos que esteve 
em Uniflor, que considera a 
sua segunda casa, sente não 
poder trabalhar mais, mas não 
depende apenas dele e só tem 
palavras de agradecimentos a 
todos por tudo que teve de bom 
nesse tempo.
 Doutor Luiz, lisonje-
ado lembra que o trabalho de 
um médico é tão importante, 
quanto qualquer outro trabalho, 
dependente de parceiros para 
funcionar.
 Representando a go-
vernadora Cida Borthetti, o 
Doutor Jales Adolfo, diz que 
as portas do governo estadual 

sempre estarão abertas para 
atender as necessidades de 
Unifl or e que este é de fato um 
momento de festa e deve ser 
guardado sempre na memória 
de todos.
 O Deputado Estadual 
Tiago Amaral comentou sobre 
os futuros investimentos que 
também serão feitos no mu-
nicípio: “É ótimo ver como a 
prefeitura esta engajada com 
a saúde da população, preten-
demos também trazer mais 
investimento  para continuar o 
excelente trabalho presente no 
município.  “É de extrema im-
portância a entrega dessa UBS 
que passou por diversos obs-
táculos e que fi nalmente esta 
sendo entregue sobre a ótima 
gestão do Prefeito Alan para 
atender melhor a população 
de Unifl or.” Comentou Tiago 
Amaral. 
 O ex-prefeito José 
Carlos Pagliacci, homem de 
sinceras palavras (o que lhe é 
peculiar) declara que o prefei-
to Alan está dando um exem-
plo de administração pública e 
que hoje entrega este presente 
para a população. Recorda 
a merecida homenagem ao 
pioneiro Pedro Estércio sendo 
exemplo de pai e de amigo, 
um grande parceiro em tudo 
que se fazia necessário para 

atender a população. Após o 
ato de inauguração, o público 
foi presenteado com show de 
Inauguração  na Praça Pedro 
Arnaut de Toledo para ver, 
ouvir e cantar com o filho da 
terra ROB NUNES. Ainda 

no palanque o Vice-Prefeito 
Paulo Mochi e o Deputado 
Tiago Amaral prestaram ho-
menagem a Santina Rosa Ri-
zzo, esposa do saudoso Pedro 
Estércio que empresta o nome 
a UBS.

Unidade Básica de Saúde de Unifl or Pedro Estércio é entregue com aprensentação do cantor Rob Nunes

 A Administração Muni-
cipal de Flórida recebeu no dia 
15/06 um Caminhão Coletor de 
Lixo Reciclável. O recurso para 
aquisição foi liberado por meio 
de emenda parlamentar do depu-
tado Estadual Tiago Amaral. Na 
ocasião o deputado aproveitou a 
oportunidade para visitar algumas 
obras do município.
 A p re f e i t a  M a rc i a 
Dall′Ago e equipe comemoram 
mais esta conquista que é de 
grande importância para a cidade 
de Flórida. Fonte; Assessoria da 
Prefeitura.

Flórida recebe caminhão 
coletor de lixo reciclável


