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58 anos

 Na última quinta-
feira dia 22 aconteceu a 
votação e a eleição na OAB 
(Ordem dos Advogados 
do Brasil) Seção Paraná e 
Subseção Nova Esperan-
ça, com os eleitos tendo 
mandato para o triênio 
2019/2021.
 Em uma disputa 
entre duas chapas, uma 
delas, Chapa XI de Agosto 
Nova Esperança, tendo 
como líder o advogado 
Amaury Sérgio Santoro 
Felipe e a outra, Chapa XI 
de Agosto Renovação, com 
o advogado Carlos Alves 
Santana, sendo candidato 
a presidência. Puderam 
participar das eleições, 
todos os advogados (as)  
inscritos na Seccional 
Paraná, desde que com  
anuidade em dia.
 É tamanha a im-
portância da OAB sediada 
em Nova Esperança, por-
que a Subseção atende 
além dos advogados do 
município sede, os seus 
jurisdicionados que são: 
Ângulo, Atalaia, Colorado, 
Cruzeiro do Sul, Floraí, 
Flórida, Inajá, Itaguajé, 
Jardim Olinda, Lobato, 
Ourizona, Paranacity, Pa-
ranapoema, Presidente 
Castelo Branco, Santa 
Inês, Santo Inácio, São 
Carlos do Ivaí, São Jorge 
do Ivai e Unifl or.
 Amaury Felipe vem 
de uma família com histó-
rico de vida pública que 
remonta aos primórdios 
da  cidade, com seu avô, o 
saudoso José Felipe Elias 
sendo apaixonado pela 
política e com atuação 
marcante e decisiva em 
muitas eleições. Também 
seu pai, João Felipe Elias, 
destacou-se na política 

OAB/Subseção Nova Esperança elege
nova Diretoria - Triênio  2019/2021

municipal, sendo vereador 
por vários mandatos. 
 Amaury tem como 
objetivo a busca de cada 
profissional, a singeleza 
do pensamento ético, da li-
berdade de expressão, da 
valorização e, sobretudo, 
da união. Na luta intran-
sigente pelos direitos e 
prerrogativas do advogado 
e pela consagração da 
tipifi cação da violação da 
prerrogativa legal do ad-
vogado, operando com se-
renidade, com total apoio 
e liberdade de convenci-
mento das  Comissões de 
Prerrogativas.
 Declara: “Assim, a 
OAB sempre estará aber-
ta para idéias que, em 
retidão, lembre o senso 
comum da Justiça por Jus-
tiça. A OAB não é e nunca 
será ferramenta para fi ns 
pessoais de advogados, 
mas sim um instrumento 
para efetivação do Direito 
de todos! O maior ganho 
durante a campanha foi 
percorrer os 20 municípios 
que compõem a base terri-
torial de nossa Subseção, 
conhecendo diferentes re-
alidades e a necessidade 
da busca pela dignidade 
e respeito com os advoga-
dos paranaenses”. 

Nova diretoria 2019-2021
Presidente

Amaury Sérgio Santoro Felipe 
(Nova Esperança);

Vice-presidente
Paulo de Lazari 

(Colorado);
Secretário Geral

Adriana Becker Quege Wosniak 
(Nova Esperança)

Secretário Geral Adjunto
Reginaldo Mazzetto Moron 

(Paranacity) 
Tesoureira

Adelisa Letícia Martins Gomes 
Puzzi (Nova Esperança)

O comandante 
Arpakorn 
Yuukongkaew é 
convidado do 18º 
Seminário Nacional 
de Bombeiros, em 
Foz do Iguaçu. 
Equipe de Bombeiros 
da Itaipu tem 
experiência de 
resgate em espaço 
confi nado. 
Página 3

Líder da equipe que resgatou 12 meninos na 
Tailândia visita Corpo de Bombeiros da Itaipu

O comandante 

“Não sou herói”

Jardim Olinda é OURO na Saúde!

 Criado em 2011 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde, o programa tem como 
objetivo certifi car a atenção 
primária pela excelência do 
trabalho no atendimento à 
população.
 Para ter o reconhe-
cimento, a unidade de saúde 
precisa aderir a um processo 
de tutoria que visa a orientar 
às equipes na reorganização 
dos processos de trabalho.
O programa avalia cerca de 
100 critérios. A análise en-

Jardim Olinda é o 4°Município do Estado do Paraná a receber o SELO OURO APSUS, até 
então,apenas três municípios do estado havia alcançado essa conquista!

volve a estrutura, a organização da 
atenção prestada aos cidadãos e a 
avaliação de resultados e indicado-
res de saúde na comunidade.
 Os selos são responsá-
veis por deixar claro qual é o nível 
de resultado que cada uma dessas 
unidades atingiu. Demonstram a 
reestruturação do local, seus novos 
processos de trabalho e que, con-
seqüentemente, há mais qualidade 
nos serviços de saúde.
 Os selos de qualidade do 
APSUS foram divididos em três ca-
tegorias: bronze, prata e ouro. Para 

recebê-los, é preciso que a unidade 
atinja desempenho satisfatório em 
uma rígida avaliação da Secreta-
ria da Saúde. Cada categoria diz 
respeito a um nível de qualidade 
diferente.
 “Queremos mais uma 
vez parabenizar toda a Equipe do 
Departamento de Saúde do nosso 
Município que não mediu esforços 
para que pudéssemos alcançar 
esse patamar tão importante 
e significativo,que demonstra o 
quanto a Saúde do município tem 
evoluído,onde quem ganha é a po-

pulação que de fato é me-
recedora do melhor atendi-
mento possível”! Registra 
com muita alegria a Prefeita 
(Professora) Lucimar de 
Souza Moraes Assunção.
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
DE INSTALAÇÃO DE AMPLIAÇÃO

ELIAS DA CRUZ ORÉLLIO torna público que recebeu do 
IAP a Licença de Instalação de Ampliação n° 148820 para 
Avicultura de Corte, instalado no End. Estrada Pedreira, Lote 
132, Km 02, Sitio Nova Esperança, s/n, Zona rural de Nova 
Esperança - PR, em 11/10/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
 

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. 044/2018, Processo Licitatório 
nº. 108/2018, do tipo Menor Preço Por Item, conforme especificado do Edital. 
Do Objeto da Licitação: 
O objeto da presente licitação será a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO, 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 873408/2018/MAPA/CAIXA, FIRMADO COM O 
MUNICIPIO DE ITAGUAJÉ - PR,  descrições constantes no anexo I do edital. 
Do recebimento e abertura dos envelopes: 
Os envelopes serão recebidos até às 08:45 horas, do dia 13 de Dezembro de 2018, sendo que a sessão 
pública para abertura e julgamento será no mesmo dia, às 09:00, 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 Novembro de 2018  
___________________________________ 

ALESSANDRO SILVA DIAS 
Pregoeiro do Município 

 
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. 45/2018, Processo Licitatório nº. 109/2018, do tipo Menor Preço Por Item, 
conforme especificado do Edital. 
Do Objeto da Licitação: 
O objeto da presente licitação será a AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA, COMPOSTA DE 01 (UM) 
TRATOR AGRÍCOLA NOVO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 872744/2018/MAPA/CAIXA, FIRMADO 
COM O MUNICIPIO DE ITAGUAJÉ - PR,  descrições constantes no anexo I do edital. 
Do recebimento e abertura dos envelopes: 
Os envelopes serão recebidos até às 10:00 horas, do dia 13 de Dezembro de 2018, sendo que a sessão pública para 
abertura e julgamento será no mesmo dia, às 10:15, 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 Novembro de 2018  
 

___________________________________ 
ALESSANDRO SILVA DIAS 

Pregoeiro do Município 
 
 

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. 046/2018, Processo Licitatório nº. 
110/2018, do tipo Menor Preço Por Item, EXCLUSIVA PARA MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme especificado do Edital. 
Do Objeto da Licitação: 
O objeto da presente licitação será a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS NOVOS, 
COMPOSTA DE PERFURADOR DE SOLO,  DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E ESTERCO E  GRADE 
ARADORA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 872383/2018/MAPA/CAIXA, FIRMADO COM O 
MUNICIPIO DE ITAGUAJÉ - PR,  descrições constantes no anexo I do edital. 
Do recebimento e abertura dos envelopes: 
Os envelopes serão recebidos até às 13:30 horas, do dia 13 de Dezembro de 2018, sendo que a sessão 
pública para abertura e julgamento será no mesmo dia, às 13:45, 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 Novembro de 2018  
___________________________________ 

ALESSANDRO SILVA DIAS 
Pregoeiro do Município 

 
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. 047/2018, 
Processo Licitatório nº. 111/2018, do tipo Menor Preço Por Item, EXCLUSIVA PARA MICRO 
EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme 
especificado do Edital. 

 
Do Objeto da Licitação: 
O objeto da presente licitação será a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS NOVOS, 
COMPOSTA DE CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE, GRADE NIVELADORA, 
PERFURADOR DE SOLO, SULCADOR, CULTIVADOR HIDRÁULICO, ROÇADEIRA 
HIDRÁULICA, PLAINA TRASEIRA, FORRAGEIRA E PULVERIZADOR, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE Nº 872582/2018/MAPA/CAIXA, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE 
ITAGUAJÉ - PR,  descrições constantes no anexo I do edital. 
Do recebimento e abertura dos envelopes: 
Os envelopes serão recebidos até às 15:30 horas, do dia 13 de Dezembro de 2018, sendo que a 
sessão pública para abertura e julgamento será no mesmo dia, às 15:45, 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 Novembro de 2018  
 

___________________________________ 
ALESSANDRO SILVA DIAS 

Pregoeiro do Município 
 
 

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. 048/2018, Processo Licitatório nº. 
112/2018, do tipo Menor Preço Por Item, conforme especificado do Edital. 

 
Do Objeto da Licitação: 
O objeto da presente licitação será a AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS ZERO KM, TIPO MINI VAN, 
PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,  
descrições constantes no anexo I do edital. 
Do recebimento e abertura dos envelopes: 
Os envelopes serão recebidos até às 08:45 horas, do dia 14 de Dezembro 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, 27 de Novembro de 2018  
 

___________________________________ 
ALESSANDRO SILVA DIAS 

Pregoeiro do Município 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Nº 056/2018 

O Municipio De Santa Inês, através do seu Pregoeiro, torna Público para conhecimento dos interessados, 
que realizará no dia 12 de Dezembro de 2018, às 09h00 min 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 056/2018, na modalidade Pregão Presencial. 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra ditado. 
 
Objeto da Licitação: 
PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR E EVENTUAIS NECESSIDADES EM OUTROS DEPARTAMENTOS NO MUNICÍPIO 
DE SANTA INÊS PR. 
Santa Inês, 27 de Novembro de 2.018. 
 

JOÃO CANDIDO CARVALHO 
PREGOEIRO 

PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS P
NECESSIDADES EM OUTROS DEPARTAMENTOS NO MUNICÍPIO 

de 2.018.

JOÃO CANDIDO CARVALHO
PREGOEIRO
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 Em junho deste ano, 
um emocionante resgate 
em uma caverna tailandesa 
deixou o mundo apreensi-
vo: após duas semanas de 
aflição, 12 garotos e um 
jovem professor de futebol 
foram socorridos em uma 
operação liderada pelo co-
mandante da elite da Ma-
rinha Real Tailandesa, o 
contra-almirante Arpakorn 
Yuukongkaew. O militar, no 
entanto, não gosta do rótulo 
de “herói”.
 “Não sou herói! Foi 
um trabalho conjunto e não 
posso centrar em mim o re-
sultado da operação”, disse 
Arpakorn nesta sexta-feira 
(23), quando foi recebido 
pelo Corpo de Bombeiros 
da Itaipu em uma visita de 
cortesia. “Muitas pessoas 
trabalharam naquele resga-
te com muita coragem. Tra-

18º Seminário Nacional de Bombeiros, em Foz do Iguaçu
Equipe de Bombeiros da Itaipu tem experiência de resgate em espaço confi nado e o comandante Arpakorn Yuukongkaew é convidado

balharam com o coração”, 
concluiu.
 O comandante par-
ticipou do encerramento da 
18ª edição do Seminário 
Nacional de Bombeiros (Se-
nabom 2018), que reuniu 
cerca de 3 mil bombeiros de 
todo o País em Foz do Igua-
çu, nos três últimos dias. A 
comitiva tailandesa fez uma 
visita técnica à usina que in-
cluiu a recepção na Central 
da Brigada de Emergência, 
na área industrial de Itaipu. 
“Nunca vi uma barragem tão 
grande”, afi rmou Arpakorn, 
no início do passeio.
 A visita começou 
com a exibição do vídeo 
institucional, no Centro de 
Recepção dos Visitantes. O 
grupo fez questão de visitar 
o Bosque dos Visitantes 
para ver a árvore plantada 
pelo então príncipe (hoje 

rei) tailandês, Maha Vajira-
longkorn, em 1993, e pela 
princesa tailandesa Chula-
bhorn, em 1992.
 O coordenador para-
guaio da Equipe de Bombei-
ros de Itaipu, Juan Manuel 
Acosta, mostrou como eles 
atuam na empresa. São 
23 bombeiros brasileiros e 
25 paraguaios que se reve-
zam em turno, estando de 
prontidão 24 horas por dia. 
Segundo o bombeiro Edson 
Vidal, os profissionais da 
Itaipu passam por mais de 
20 tipos de simulados de 
resgate. 
 “Uma de nossas atu-
ações é o resgate em espaço  
confinado, seguindo a NR 
[Norma Regulamentadora] 
33”, explica Vidal. “Dentro 
da usina há vários locais de 
trabalho confi nado, como a 
cota 20 e a cota 40. Qual-

quer autorização de trabalho 
para um local destes deve 
constar o acompanhamento 
de um bombeiro”, conclui.
Resgate na Tâilandia

 Era 23 de junho, 
quando um grupo de 12 
garotos mais o técnico de fu-
tebol do time infantil Javalis 
Selvagens foram explorar o 
interior da caverna Tham Lu-
ang, na província de Chiang 
Rai, norte da Tailândia, uma 
tromba d’água naquele mês 
chuvoso acabou prendendo 
o grupo por duas semanas 
dentro da caverna.
 O resgate contou 
com a ajuda de dezenas de 
bombeiros, mergulhadores, 
militares e voluntários da 
Tailândia e de vários outros 
países. Eles passaram dez 
dias no escuro até serem 
encontrados pelo primeiro 
mergulhador. Muitas ideias 
de resgate foram feitas nes-
te período até que, no dia 7 

de julho, eles decidiram tra-
zer a nado os meninos para 
fora da caverna. A operação 
durou três dias, até que o úl-
timo menino foi resgatado.

A Itaipu
 Com 20 unidades 
geradoras e 14 mil MW de 
potência instalada, a Itaipu 
Binacional é líder mundial na 
geração de energia limpa e 
renovável, tendo produzido, 
desde 1984, mais de 2,5 
bilhões de MWh. Em 2016, a 
usina brasileira e paraguaia 
retomou o recorde mundial 
anual de geração de energia, 
com a marca de 103.098.366 
MWh. Em 2017, a hidrelétrica 
foi responsável pelo abaste-
cimento de 15% de toda a 
energia consumida pelo Brasil 
e de 86,4% do Paraguai. 

 No último dia 25 foi 
realizado o 1° Torneio interes-
tadual de karate em Cruzeiro 
do Sul, quando estiveram pre-
sentes 242 atletas de várias 
cidades do estado de São Pau-
lo, Mirante do Paranapanema, 
Teodoro Sampaio, Pirapozinho 
Rosana e o Distrito de Primave-
ra e as cidades paranaenses:
 Uniflor, SaoJoão do 
Caiuá, Paranapoema, Parana-
city, Paranavaí e Cruzeiro do 
Sul. O evento foi organizado 
pela Assistência Social de 
Cruzeiro do Sul através do 
CRAS, Prefeitura e o Sensei 
Ederson Michel Bezerra Boto 
Faixa Preta 3° Dan. Esteve 
presente o Shiran Paulo Mi-
guel Da Mota Junior, Repre-
sentante Nacional do Estilo 
Shito-RyuHayashi- Ha e Sua 
Esposa Técnica da Seleção 
Brasileira de Karate Sensei 
Simonone Yonamine.
 Foram realizadas 
competições de Kata Indivi-
dual (luta imaginária) Kata 
Equipe (luta imaginária com 
sincronia de 3 atletas) e Ku-
mite (luta com regras e tempo 
determinado. 
 Objetivo da compe-
tição foi a socialização dos 

1° Torneio interestadual de karate em Cruzeiro do Sul
atletas dos projetos sociais e 
academias fazer novas amiza-
des.  Todos alunos ganharam 
medalhas do 1º ao 3º lugar 
e medalhas de participação 
e também teve almoço para 
todos os atletas. 
 Desde já agrade-
cemos todos os municípios 
presentes e parabenizamos 
a todos os atletas pois vocês 
são Campeões só de terem 
entrado dentro do Tatame. 
..“Oss”..(expressão fonética)

As 5 melhores cidades 
Classifi cadas:

 Campeã Geral 
Cruzeiro do Sul 
com 363 pontos

 Vice campeã 
Teodoro Sampaio(SP) 

 com 259 pontos
 3° lugar 

Dist. Primavera (SP)
 com 174 pontos

4º lugar 
Paranapoema 

com 166 pontos
5º lugar 

São João do Caiuá
com 164 pontos

 A Escola Municipal 
Professora Maria Elza Arrais 
Iwasse realizou nos dias 22 e 
23  Semana Cultural da Família 
na Escola.
 O evento aconteceu na 
própria escola, tendo a abertura 
na quadra esportiva, contando 
com o apoio e a participação 
da prefeita Prª Leu, dentre os 
convidados várias autoridades, 
como  o vice-prefeito Sidnei Fra-
zatto, a Secretária de Educação 
Franciany Donato Frazatto e 
o Diretor do Colégio Estadual 
Vladmir Ferreira.
 A prefeita Leu, ressal-
tou a importância que a família 
tem para o bom desempenho da 
aprendizagem dos seus fi lhos 
no âmbito escolar e como o bom 
exemplo é maior que palavras.

Semana da Família na Escola em Paranapoema

 As famílias estiveram 
presentes em  grande maioria 
prestigiando as apresentações 
de seus fi lhos, dentre elas o gru-
po de dança escolar que é um 
projeto regido pela professora 

Regiane Ferrara; apresentações 
e exposição das turmas de 1º, 
2º, 3º ,4º e 5º ano com trabalhos 
realizados durante o projeto, 
apresentação do hip hop, karatê 
com alunos da escola que par-

ticipam do projeto do Centro de 
Referencia de Assistência Social 
(CRAS).
 A semana cultural foi 
enriquecedora, pois tratou de 
vários assuntos culturais, os 

quais estavam expostos em 
salas de aulas para visitação 
da comunidade como: literatura 
infantil, jogos e brincadeiras, 
brinquedos, animais, cultura 
afro e ervas aromáticas.

 As famílias sentiram-se 
valorizadas pois todos os traba-
lhos eram voltados ao vínculo 
que a família tem com a escola 
para consolidar o processo de 
ensino aprendizagem.
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RGF - ANEXO 1 (LRF, Art . 55, inciso I, alínea "a")

LIQUIDADAS                    
(a)

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO PROCESSADOS 
(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 551.581,97 0,00

            Pessoal Ativo 551.581,97 0,00

            Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00

            Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF) 0,00 0,00

            Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratoas de Terceirização (exceto elemento 34) 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 318,33 0,00

            Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00

            Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00

            Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00

            Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00

            Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 318,33 0,00

                 Pensionistas 0,00 0,00

                 IRRF 318,33 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL  (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR 551.263,64 0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL VALOR % SOBRE A RCL 
AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 12.414.223,51

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) (§ 13, art. 166 da CF) 0,00

(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 12.414.223,51

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 551.263,64 4,44%

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 744.853,41 6%

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo ú n i co do art. 22 da LRF) 707.610,74 5,7%

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 670.368,07 5,4%

 
 
 
 

551.263,64

DESPESAS EXECUTADAS

(Ultimos 12 meses)

DESPESA COM PESSOAL

                                                                        CRC PR-057267/O-6                                     CRA PR-16.430

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIFLOR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2017 A OUTUBRO/2018

PRESIDENTE                                                   CONTADOR                                                 CONTROLADORA INTERNA
MAYCON R. RODRIGUES DE SOUZA               MILTON RODRIGUES DE S. JÚNIOR            IVANILDA ALVES DA SILVA
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Exercício:  2018

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA ** Elotech **

27/11/2018
Pág. 1/1

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da 
outras providências.

Decreto  nº 74/2018 de 09/11/2018

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito 
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 135.508,00 (cento e 
trinta e cinco mil quinhentos e oito reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações 
Orçamentárias.

O Prefeito Municipal de PARANAPOEMA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais e das que lhe foram 
conferidas pela Lei  Orçamentária nº 568/2017 de 
15/12/2017.

Suplementação

03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.003.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.003.04.122.0012.2.206. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS  425,00 29 - 3.1.90.13.00.00 01000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL

 725,00 30 - 3.1.90.16.00.00 01000

03.003.04.123.0013.2.209. DIRETORIA DE CONTABILIDADE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  150,00 55 - 3.1.90.13.00.00 01000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL

 220,00 56 - 3.1.90.16.00.00 01000

04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO
04.004.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO
04.004.15.451.0014.2.218. DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO

MATERIAL DE CONSUMO  10.000,00 125 - 3.3.90.30.00.00 01000
MATERIAL DE CONSUMO  10.000,00 126 - 3.3.90.30.00.00 1504
MATERIAL DE CONSUMO  10.000,00 128 - 3.3.90.30.00.00 01511

04.004.15.452.0015.2.219. DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  830,00 143 - 3.1.90.13.00.00 01000

04.004.26.453.0016.2.216. DIVISÃO DE TRANSPORTE
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL

 350,00 166 - 3.1.90.16.00.00 01000

05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
05.005.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
05.005.10.122.0017.2.222. SECRETARIA DE SAUDE

OBRIGAÇÕES PATRONAIS  210,00 188 - 3.1.91.13.00.00 01000
05.005.10.301.0048.2.234. MANUTENÇÃO DO P.A - PRONTO ATENDIMENTO - RECUSOS 

LIVRES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA

 20.000,00 205 - 3.3.90.39.00.00 01000

05.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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05.009.10.301.0019.2.226. PABV - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

 5.700,00 235 - 3.1.90.11.00.00 1495

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL

 1.800,00 237 - 3.1.90.16.00.00 1495

OBRIGAÇÕES PATRONAIS  890,00 238 - 3.1.91.13.00.00 1495
05.009.10.301.0019.2.228. PABV - SAÚDE BUCAL - SB

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

 3.600,00 251 - 3.1.90.11.00.00 1495

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL

 660,00 253 - 3.1.90.16.00.00 1495

OBRIGAÇÕES PATRONAIS  100,00 254 - 3.1.91.13.00.00 1495
05.009.10.301.0048.2.223. MANUTENÇÃO DO P.A - PRONTO ATENDIMENTO - RECURSOS LC 

141/2012
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA

 15.000,00 284 - 3.3.90.39.00.00 01303

05.009.10.305.0024.2.230. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

 680,00 313 - 3.1.90.11.00.00 1497

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL

 300,00 314 - 3.1.90.16.00.00 1497

OBRIGAÇÕES PATRONAIS  310,00 315 - 3.1.91.13.00.00 1497
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
06.006.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
06.006.13.392.0032.2.247. DIRETORIA DE CULTURA

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL

 350,00 332 - 3.1.90.16.00.00 01000

06.006.27.812.0033.2.248. DIRETORIA DE ESPORTES
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

 3.500,00 342 - 3.1.90.11.00.00 01000

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL

 250,00 344 - 3.1.90.16.00.00 01000

06.014.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NAT. ORÇAMENTÁRIA)
06.014.12.361.0029.2.283. FUNDEB 60 - FUNDAMENTAL

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL

 1.880,00 365 - 3.1.90.16.00.00 01101

06.014.12.361.0030.2.240. REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS LIVRES
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

 8.800,00 378 - 3.1.90.11.00.00 01000

06.014.12.361.0030.2.282. REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FONTE 103
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

 8.000,00 395 - 3.1.90.11.00.00 01103

OBRIGAÇÕES PATRONAIS  2.801,00 398 - 3.1.91.13.00.00 01103
06.014.12.365.0031.2.239. REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS LIVRES

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  4.050,00 416 - 3.1.90.04.00.00 01000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

 8.800,00 418 - 3.1.90.11.00.00 01000

OBRIGAÇÕES PATRONAIS  2.435,00 419 - 3.1.90.13.00.00 01000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL

 1.360,00 420 - 3.1.90.16.00.00 01000

08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS
08.010.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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08.010.08.244.0050.2.265. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  3.801,00 537 - 3.1.90.04.00.00 01000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1.531,00 540 - 3.1.90.13.00.00 01000

08.010.08.244.0050.2.310. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL

 1.000,00 552 - 3.1.90.16.00.00 1934

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA

 5.000,00 558 - 3.3.90.39.00.00 1934

Total Suplementação:  135.508,00

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

04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO
04.004.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO
04.004.16.482.0054.2.286. CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS À COMUNIDADE 

CARENTE
MATERIAL DE CONSUMO  2.000,00 155 - 3.3.90.30.00.00 01000
MATERIAL DE CONSUMO  5.000,00 156 - 3.3.90.30.00.00 1504
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA

 1.000,00 158 - 3.3.90.39.00.00 01000

04.004.25.752.0015.2.220. MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA

 10.000,00 161 - 3.3.90.39.00.00 01000

04.004.26.453.0016.2.216. DIVISÃO DE TRANSPORTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5.000,00 177 - 4.4.90.52.00.00 01000

05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
05.005.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
05.005.10.301.0048.2.234. MANUTENÇÃO DO P.A - PRONTO ATENDIMENTO - RECUSOS 

LIVRES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA

 5.000,00 204 - 3.3.90.36.00.00 01000

05.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.009.10.301.0018.2.233. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

MATERIAL DE CONSUMO  20.000,00 220 - 3.3.90.30.00.00 01000
MATERIAL DE CONSUMO  20.000,00 221 - 3.3.90.30.00.00 01303

05.009.10.301.0048.2.224. MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - RECURSOS LC 
141/2012
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  9.005,00 297 - 4.4.90.52.00.00 01303

06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
06.014.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NAT. ORÇAMENTÁRIA)
06.014.12.361.0029.2.284. FUNDEB 40

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

 30.000,00 369 - 3.1.90.11.00.00 01102

OBRIGAÇÕES PATRONAIS  5.000,00 371 - 3.1.91.13.00.00 01102
MATERIAL DE CONSUMO  15.000,00 372 - 3.3.90.30.00.00 01102

07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA
07.007.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA
07.007.18.543.0042.2.285. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
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MATERIAL DE CONSUMO  2.000,00 472 - 3.3.90.30.00.00 01000
MATERIAL DE CONSUMO  2.000,00 473 - 3.3.90.30.00.00 1504
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA

 2.000,00 474 - 3.3.90.39.00.00 01000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA

 2.000,00 475 - 3.3.90.39.00.00 1504

07.007.23.691.0039.2.251. DIRETORIA DO COMÉRCIO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  503,00 492 - 3.1.91.13.00.00 01000

Total Redução:  135.508,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de PARANAPOEMA  , Estado 
do Paraná, em  09 de novembro de 2018.

Leurides Sampaio Ferreira Navarro
Prefeita Municipal
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A equipe do Centro Mu-
nicipal de Educação In-
fantil Antônio Monteiro 

da Silva, de Inajá, com apoio 
da diretora Rosenei Onice Pe-
reira e a pedagoga Lorayne 
de Mattos Galbiate Monteiro, 
realizaram eventos nos dias 
19 e 20 de novembro: desfi le 
com as crianças, professoras 
e dramatização. No dia 19/11 
iniciou a solenidade do Dia da 
Consciência Negra com desfi -
le: “Tire seu racismo do cami-
nho que eu quero passar com 
minha cor”, demonstrando os 
estilos, penteados, ornamen-
tos e instrumentos da cultura 
afrodescendentes envolven-
do alunos e professores da 
instituição onde os mesmos 
brilharam na passarela com 
orgulho e beleza étnica.

No dia 20/11 teve a dra-
matização da História “Me-
nina Bonita do Laço de Fita” 
apresentada pelas professo-
ras Jaqueline Sabater da Sil-
va Guerra do Valle e a Con-
tadora de Histórias Luciane 
dos Santos Moreira, onde 
as crianças fi caram encanta-
das e em alguns momentos 
riram do enredo da história, 
das personagens e no fi nal 
aplaudiram com muito entu-
siasmo. O uso da literatura 
infantil, como prática peda-
gógica de Educação das Re-
lações Étnico-Raciais é uma 
das práticas desenvolvidas 

CMEI de Inajá promove  1º Desfi le em 
comemoração ao  Dia da  Consciência Negra

na educação infantil que arti-
cula o real com o imaginário, 
como a história dramatizada, 
que permitiu perceber ques-
tões sociais como aceitabilida-
de, discriminação, padrões de 
beleza, autoestima da criança 
negra, assim como o emprego 
das palavras e/ou expressões 
que valorizam e exaltam a ima-
gem da menina negra. A auto-
ra deixa transparecer a men-
sagem de que a cor da pele é 

resultante da descendência fa-
miliar e que a beleza não está 
no ser “preto” ou ser “branco”, 
mas sim na essência de cada 
sujeito, que merece ser respei-
tado mesmo com suas diferen-
ças levando as crianças num 
caminho permeado por estéti-
ca africana. 

 O CMEI teve como objetivo 
desenvolver a consciência nas 
crianças do respeito e da valori-
zação dos povos negros, da cul-

tura africana e afro-brasileiro na 
sociedade, destacando a impor-
tância dos mesmos na constru-
ção da sua própria identidade, 
pois pessoas negras tem ganha-
do espaço nas mídias impres-
sas, televisivas e digitais, assu-
mindo e tendo orgulho da cor e 
dos cabelos cheios de vida.

 Meninas e meninos que 
aceitam e assumem seu fenóti-
po negro como algo belo ocupa 
de forma cada vez mais forte a 

moda, a fotografi a, as artes e a 
produção cultural em geral, não 
deixando que os padrões de be-
leza que a sociedade impõe os 
impeçam de seguir um sonho, 
e ao realizar o desfi le valorizou-
se a beleza negra, e com toda 
a certeza essas crianças irão 
levar consigo o real valor do que 
é ser belo: ser lindo de forma 
natural e se olhar no espelho e 
se achar lindo. 

No encerramento a direto-

ra Rosenei Onice agradeceu a 
Deus por ter uma equipe unida 
no CMEI e por fazer parte de um 
evento tão maravilhoso; agrade-
ceu a presença da Secretaria de 
Educação Fátima Ventura, dos 
alunos, professores e equipe 
do CMEI pela dedicação, com-
promisso e empenho de todos, 
especialmente dos professores.

Não se esqueça de que 
quem defi ne seu padrão de be-
leza é você! 
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EXTRATO DO CONTRATON°. 57/2018 

REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 48-2018 
 
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: C. R MARCONDES – INSTALAÇÃO ELETRICA – ME, inscrita no CNPJ nº. 12.906.200/0001-97. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, 

COMPREENDENDO INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES, NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO 
AOS 63º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITAGUAJÉ-PR E INSTALAÇÃO E 
MONTAGEM DE ILUMINÇÃO E ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, 
NESTE MUNICIPIO. 

 
VALOR TOTAL: 
 
Item Descrição dos Serviços Unid Quant. Valor Unit. Valor Total  
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS NO 6º. TORNEIO DE PESCA AO TUCUNARÉ COM 
LIGAÇÕES DE BARRACAS, LIGAÇÕES DE BANDAS MUSICAIS, 
ILUMINAÇÃO NA ÁREA EXTERNA, PLANTÃO ELETRICISTA NO 
PERÍODO DA FESTA DE 29 DE NOVEMBROÁ 01 DE DEZEMBRO 
DE 2018. 

Unid 01 R$ 3.970,00 R$ 3.970,00 

2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM 
DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DE 
ITAGUAJÉ COM LIGAÇÃO DE CORDÕES NATALINOS, ESTRELAS 
NATALINAS E OUTROS ENFEITES E MANUTENÇÃO DURANTE AS 
FESTIVIDADES E RETIRADA DOS MESMOS NO PERÍODO DE 01 DE 
DEZEMBRO DE 2018 Á 20 DE JANEIRO DE 2019. 

Unid 01 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

    Total  R$ 7.970,00 
 
VIGÊNCIA:60 (sessenta) dias. 
 
DOTAÇÃO:        
 
09.001.15.452.0007.2.057.3.3.90.39.00.00 01504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 
09.001.15.452.0007.2.057.3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ  

 
FORO:Comarca de Colorado – Estado do Paraná.  

Itaguajé, 27 de Novembro de 2018. 

CONTRATANTE 
 
 

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR  
Prefeito Municipal 

 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Avenida governador Lupion, 605, inscrito 
no CNPJ/MF sob nº 76.970.359/0001-53, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu 
mandato e funções, Senhor CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR, ratifica a DISPENSA de licitação nº 
048/2018, nos termos do Artigo 24 inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo: 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 113/2018 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 48/2018 

Contratado: C. R. MARCONDES – INSTALAÇÃO ELETRICA – 
ME CNPJ nº. 12.906.200/0001-97 

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, 
COMPREENDENDO INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES, NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AOS 
63º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITAGUAJÉ-PR E INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE 
ILUMINÇÃO E ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NESTE MUNICIPIO.  

Valor: R$ 7.970,00 (sete mil novecentos e setenta reais) 
Data da Assinatura: 27 de Novembro de 2018 
Foro: Comarca de Colorado, Estado do Paraná. 

       Itaguajé, 27 de Novembro de 2018 

 

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

63º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITAGUAJÉ-PR E INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE 
ILUMINÇÃO E ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NESTE MUNICIPIO

R$ 7.970,00 (sete mil novecentos e setenta reais)
7 de Novembro de 2018

Foro: Comarca de Colorado, Estado do Paraná.
       Itaguajé, 27 de Novembro de 2018

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

09.001.15.452.0007.2.057.3.3.90.39.00.00 01504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ
09.001.15.452.0007.2.057.3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 

Estado do Paraná. 
Itaguajé, 27 de Novembro de 2018.

CONTRATANTE

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 
Prefeito Municipal

1 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

ESPÉCIE: Contrato nº 130/2018 – MF. 
REF.: CONCORRÊNCIA 02/2018 
PARTES: Município de Floraí e a empresa: CERVANTES E FURLANETTO CLINICA MÉDICA LTDA 
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços na área da saúde, plantões 

médicos com disponibilidade médica de 12 horas/12 horas, para o Departamento de Saúde do 

Município de Floraí.  

VALOR: R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais) 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 27/11/2018 à 27/11/2019. 
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 27/11/2018. 
 

______________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 

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

 DECRETO N.º 154/2018 
                                            

                                                 SÚMULA:  Transfere a comemoração do aniversário       
Municipal de Floraí, para o dia 02 de 
Janeiro de 2019. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, FAUSTO 

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

 

     DECRETA:  

Art. 1.º -    Fica transferido para o dia 02 de janeiro de 2019 (quarta-feira), o 

Feriado Municipal do dia 15 de dezembro de 2018, referente a 

comemoração do aniversário do Município de Floraí – Pr. 
                   
                 Parágrafo Único – Os serviços e as atividades consideradas de natureza 

essencial, indispensável ao atendimento da população, não poderão ser 
prejudicada em virtude do referido feriado. 

 
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 novembro de 2018. 
 

 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

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

 DECRETO N.º 153/2018 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, 

FAUSTO EDUARDO HERRADON, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI;  

DECRETA: 
 

Art. 1.º - Considerando o falecimento inesperado da Srª. WANDA MARIA DE LUCCA, 

ocorrido na manhã de  24 de novembro de 2018. 

Art. 2.º - Fica Decretado Luto Oficial, por 03 (três) dias, pelo falecimento da pioneira, ex-

vereadora  Municipal: WANDA MARIA DE LUCCA. 
Art.  3.º - Que se dê conhecimento deste Ato à família enlutada. 
Art. 4.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 novembro de 2018. 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

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

PORTARIA Nº 67/2018 
 

O SR. FAUSTO EDUARDO HERRADON, PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO 
CONFERIDAS POR LEI, 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º - Designar a  partir de 05 de novembro de 2018 a Servidora Pública 
Municipal: SANDRA REGINA PERES CARRILHO – CPF nº 659.526.349-15, como 
LEILOEIRA oficial do Município . 
 

Paço Municipal "Osvaldo da Silva", aos 26 dias do mês de 
novembro de 2018 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
Prefeito Municipal 

 
 

ROSELI AP. LEITE MOLINA 
Deptº. de Pessoal 

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

PORTARIA Nº 66/2018 
 

O SR. FAUSTO EDUARDO HERRADON, PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO 
CONFERIDAS POR LEI, 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º - Fica revogado  a partir de 05 de novembro de 2018, a Portaria nº 37/2013 de 
26 de abril de 2013, que designa o Servidor: CLEVERSON FREIRE GONÇALVES, como 
LEILOEIRO oficial do Município. 
 

Paço Municipal "Osvaldo da Silva", aos 26 dias do mês de 
novembro de 2018 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
Prefeito Municipal 

 
 

ROSELI AP. LEITE MOLINA 
Deptº. de Pessoal 

__________________________________________________________________________________________   
Rua. Dr.José Cândido Muricy, 216, Centro, fone fax: 0**44 – 3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br 

 

TERMO ADITIVO Nº 02/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 920-556/2017 
 

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SOBRE VIAS PAVIMENTADAS 
EXISTENTES EM AREA DE 10.055,56 M². TOMADA DE PREÇO 05/2017. 

 
CONTRATANTE: PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPAARRAANNAAPPOOEEMMAA,,  EESSTTAADDOO  DDOO  PPAARRAANNÁ, com 
sede a Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, centro, nesta cidade, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 
76.970.391/0001-39, doravante denominada Prefeitura Municipal, neste 
ato representado pela Prefeita Municipal Srª. LEURIDES SAMPAIO FERREIRA 
NAVARRO, brasileira, casada, residente e domiciliado a Av. 
Paranapanema, 551, nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 564.835.839-87 
e CI.RG sob n.º 2.256.731-4 - SSP/PR, e: 
 
CONTRATADO: EXTRACON MINERAÇÃO E OBRAS LTDA, com sede na Cidade de 
Maringa, na estrada Carlos Borges, s/n, Km 06, Lote 55, Zona Rural , 
CEP: 87060-000, Estado do(e) Paraná, inscrita no CNPJ/MF n° 
02.539.384/0001-40, neste ato representada por seu CARLOS DOMINGOS 
SALGUEIRO BORGES, brasileiro, casado, engenheiro Civil, residente e 
domiciliado na Av. Duque de Caxias, nº 151, apto 18, Zona 01, CEP: 
87013-180, portador da cédula de Identidade Civil RG: nº 3.639.315-7 
ssp/pr, e CPF: 696.122.779-15, na cidade de Maringá - Estado 
Paraná. 
 
Fica aditivado o Contrato nº 920-556/2017, o prazo final até 30 de 
Dezembro de 2018 para o enceramento definitivo, mantendo-se as demais 
condições no termos. ART 65, Parágrafo 1º, da Lei 8666/93. 
 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
 
E por estarem acordadas as partes assinam o presente termo em duas vias de 
igual teor e valor, com presença de 2 (duas) testemunhas, para os efeitos 
legais.  

Paranapoema - PR, 30 de agosto de 2018. 
 

___________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 

SRª PREFEITA: LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
CONTRATANTE 

 
_________________________________________ 

EXTRACON MINERAÇÃO E OBRAS LTDA 
CONTRATADA 
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AVISO DE RATIFICAÇÃO 
 
LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 056/2018. 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS, 

CONFORME O CREDENCIAMENTO Nº 004/2018, DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CASAS 

LOTÉRICAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ARRECADAÇÃO DE TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS. 

CONTRATADA: BANCO BRADESCO S.A. 

CNPJ: 60.746.948/0001-12. 

VALOR TOTAL: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) para o período de 12 (doze) meses. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES. 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO, para a contratação por INEXIGIBILIDADE baseia-se 

no Art. 25, “caput” da Lei Federal nº 8.666/93, do procedimento em epígrafe ao proponente BANCO 

BRADESCO S.A. 

Colorado-Pr, 27 de Novembro de 2018. 

 

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO 
                Prefeito 

Colorado-Pr, 

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
                Prefeito

 

  PPPrrreeefffeeeiiitttuuurrraaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaalll   dddeee   PPPaaarrraaannnaaapppoooeeemmmaaa   
      EEssttaaddoo  ddoo  PPaarraannáá    

  CCNNPPJJ  nnºº  7766..997700..339911//00000011--3399  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________   

Rua. Dr.José Cândido Muricy, 216, Centro, fone fax: 0**44 – 3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br 
 

 
                      
 

EXTRATO CONTRATO Nº 1106--774422//22001188 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: JOÃO VITOR DE OLIVEIRA CANO,, brasileira, solteiro, CI.RG n.º 8.122.786-1 – 
SSP/PR, e CPF sob nº 045.113.919-47, residente e domiciliado Rua Olinda, 195, centro – Jardim 
Olinda – PR, CEP - 87.690-000. 

 

OBJETO: Contratação de oficineiro para treinamento de futebol categoria pre mirim e infantil e 
juvenil. 

 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 02 (dois) meses, tendo seu início em 01 de 
Outubro de 2018 e seu término em 30 de Novembro 2018, podendo ser prorrogado se as 
partes assim desejarem sendo com efeitos retroativos a data no inicio do contrato. 

 

VALOR: A contratante pagará a contratada pelos serviços prestados o valor de R$ 2.200.00 
(dois mil e duzentos reais), sendo reajustáveis de acordo com o índice concedido ao 
funcionalismo público municipal. 

 
DDAA  DDOOTTAAÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA:: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por 
conta de dotações orçamentárias do Município no Setor de Assistência Social: 

08.010.08.244.0050.2310.339036.0000 red. 557 

 

 
 

Paranapoema, 19 de Novembro de 2018. 
 
 
 
 

____________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  
PREFEITA MUNICIPAL  

CONTRATANTE 
 

 

PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  CCrruuzzeeiirroo  ddoo  SSuull  
CNPJ nº 75.731.034/0001-55 

Av. Dr. Gastão Vidigal nº 600 –  Telefone/fax – (44) 3465-1299 

Site – www.cruzeirodosul.pr.gov.br 
 

 

                                                                                                                                                              

 

ATO DE RATIFICAÇÃO   
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2018  

CONTRATADO: ANDREA DE FATIMA PASIM ME (EMBALAGENS PASI)  
CNPJ 03.309.971/0001-06 
Endereço: Rua Santos Dumont, 645  
CEP 87650-000 Cruzeiro do Sul  - Estado do Paraná,  
Objeto: Fornecimento de Material de Expediente para os departamentos da administração  
Valor estimado: R$ 14.723,50 (Quatorze mil setecentos e vinte e três  reais e cinquenta centavos)   

Cruzeiro do Sul – PR, 27 de Novembro de 2018. 
 

 
 

 
Ademir Mulon 

Prefeito Municipal 
 

 

PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  CCrruuzzeeiirroo  ddoo  SSuull  
CNPJ nº 75.731.034/0001-55 

Av. Dr. Gastão Vidigal nº 600 – Tefefax – (44) 3465-1299 
 

 

   

EXTRATO DE CONTRATO N° 75/2018 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL,  endereço à Av. Dr. Gastão Vidigal n° 600, 
Centro, inscrita sob o C.N.P.J. n° 75731034/0001-55, pessoa jurídica de direito público interno, representada neste ato pelo 
Senhor ADEMIR MULON - PREFEITO MUNICIPAL,  
CONTRATADA ANDREA DE FATIMA PASIM ME (EMBALAGENS PASI) Inscrita no CNPJ 03.689.214/000-05, com 
endereço Avenida 04 de Dezembro 1126 CEP 87660-000 Paranacity - Estado do Paraná representada por ANDREA DE 
FATIMA PASIM,  
OBJETO O objeto do presente contrato é Fornecimento de Material de Expediente para os departamentos da administração 
proveniente da Dispensa de Licitação n. 45/2018:  

Materiais 
Unidade Codg Qtd. 

V. 
Unitário 

V Total 

PAPEL SULFITE FORMATO A4, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 FOLHAS. 
CAIXA 32538 50 

 
170,80 8.540,00 

CANETA HIDROGRAFICA, PONTA GROSSA, NA COR AZUL. CAIXA 32539 20 42,00 840,00 
CANETA HIDROGRAFICA, PONTA GROSSA NA COR PRETA. CAIXA 32540 10 42,00 420,00 
CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA. UNIDADE 32541 36 2,00 72,00 
CAIXA CLIPS C/500 GRAMAS 2/0; CLIPE DE AÇO, CAIXA COM 500 UNIDADES 
CADA CAIXA 32542 15 

8,50 
 

127,50 

CAIXA DE CLIPS C/500 GRAMAS 3/0; CLIPE DE AÇO, CAIXA COM 500 UNIDADES CAIXA 32543 10 8,50 85,00 
CAIXA CLIPS C/500 GRAMAS 6/0; CLIPE DE AÇO, CAIXA COM   500 UNIDADES. 

CAIXA 32544  
10 

8,50 85,00 

GRAMPO FIXA PAPEL; TRILHO; METAL GALVANIZADO 80 MM, CAIXA 
CONTENDO 50 JOGOS. CAIXA 32545 20 15,75 315,00 

CAIXA DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR; DE ARAME DE AÇO COBREADO; 
MEDINDO 26/6. CAIXA 32546 30 4,25 

 
1.275,00 

FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (19MMX50M); BRANCA. UNIDADE 32547 20 4,00 80,00 
FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO; CELOFANE; TRANSPARENTE MEDINDO 
(45MMX 50M). UNIDADE 32548 20 3,25 65,00 

GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS UNIDADE 32549 10 29,50 295,00 
REFIL DE COLA  QUENTE FINO TRANSPARENTE. PACOTE 32550 10 35,50 355,00 
FOLHA EVA LISO VÁRIAS CORES 40X60CM UNIDADE 32551 100 2,00 200,00 
FOLHA EVA COM GLITER VÁRIAS CORES 40X60CM UNIDADE 32552 100 5,70 570,00 
FOLHA EVA ESTAMPADO/ DESENHADO VÁRIAS CORES 40X60CM UNIDADE 32553 100 6,00 600,00 
FOLHA EVA FELPUDO/ ATOALHADO VÁRIAS CORES 40X60CM UNIDADE 32554 100 5,99 599,00 
RÉGUA CRISTAL; MEDINDO 30CM NA COR TRANSPARENTE UNIDADE 32555 100 2,00 200,00 
TOTAL............................................................................................................................................................................................... 14.723,50 

VALOR: Sendo no valor Máximo estimado da contratação de até R$ 14.723,50 (Quatorze mil setecentos e vinte e três reais e 
cinquenta centavos) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12 – 02.002.05.153.0015.2.005.3.3.90.30.00.0 – 01000 MATERIAL DE CONSUMO 
26 – 03.001.04.122.0003.2.007.3.3.90.30.00.0 – 01000 MATERIAL DE CONSUMO 
27– 03.001.04.122.0003.2.007.3.3.90.30.00.0 – 01510 MATERIAL DE CONSUMO 
45 – 03.002.04.122.0003.2.010.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
63 – 04.002.04.124.0002.2.016.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
78 – 05.001.26.782.0004.2.019.3.3.90.30.00.0 – 01000 MATERIAL DE CONSUMO 
89 – 05.001.26.782.0004.2.020.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
183 – 07.001.10.301.0007.2.027.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
184 – 07.001.10.301.0007.2.027.3.3.90.30.00.0 – 01303MATERIAL DE CONSUMO 
596 – 07.001.10.301.0007.2.028.3.3.90.30.00.0 – 494MATERIAL DE CONSUMO 
249 – 07.001.10.301.0007.2.036.3.3.90.30.00.0 – 01499MATERIAL DE CONSUMO 
371– 08.001.12.361.0010.2.043.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
372– 08.001.12.361.0010.2.043.3.3.90.30.00.0 – 01103MATERIAL DE CONSUMO 
396 – 08.001.12.361.0010.2.045.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
444 – 08.003.12.365.0010.2.049.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
461 – 09.001.27.812.0012.2.053.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
472 – 09.005.13.392.0011.2.052.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
480 – 11.001.20.608.0014.2.059.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
522 – 11.001.20.608.0014.2.067.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
548 – 12.004.08.244.0008.2.035.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
572 – 12.005.08.243.0008.6.056.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
VIGÊNCIA O prazo de vigência do presente contrato é até 31 de Dezembro de 2018. 

 

PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  CCrruuzzeeiirroo  ddoo  SSuull  
CNPJ nº 75.731.034/0001-55 

Av. Dr. Gastão Vidigal nº 600 – Tefefax – (44) 3465-1299 
 

 

   

 
DO FÓRUM As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Fórum Comarca de 
Paranacity - Estado do Paraná,  

Cruzeiro do Sul, 27 de Novembro de 2018. 
__________________________________                 ____________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL            ANDREA DE FATIMA PASIM ME (EMBALAGENS 
PASI) 
         CONTRATANTE                                                                    CONTRATADO 
TESTEMUNHAS:  
 
__________________________________                       ____________________________________ 
 NOME                                                                              NOME 
CPF                                                                                    CPF 
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EXTRATO DE CONTRATO N° 78/2018 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL,  endereço à Av. Dr. Gastão Vidigal n° 600, 
Centro, inscrita sob o C.N.P.J. n° 75731034/0001-55, pessoa jurídica de direito público interno, representada neste ato pelo 
Senhor ADEMIR MULON - PREFEITO MUNICIPAL,  
CONTRATADA ANDREA DE FATIMA PASIM ME (EMBALAGENS PASI) Inscrita no CNPJ 03.689.214/000-05, com 
endereço Avenida 04 de Dezembro 1126 CEP 87660-000 Paranacity - Estado do Paraná representada por ANDREA DE 
FATIMA PASIM,  
OBJETO O objeto do presente contrato é Fornecimento de Material de Expediente para os departamentos da administração 
proveniente da Dispensa de Licitação n. 45/2018:  

Materiais 
Unidade Codg Qtd. 

V. 
Unitário 

V Total 

PAPEL SULFITE FORMATO A4, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 FOLHAS. 
CAIXA 32538 50 

 
170,80 8.540,00 

CANETA HIDROGRAFICA, PONTA GROSSA, NA COR AZUL. CAIXA 32539 20 42,00 840,00 
CANETA HIDROGRAFICA, PONTA GROSSA NA COR PRETA. CAIXA 32540 10 42,00 420,00 
CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA. UNIDADE 32541 36 2,00 72,00 
CAIXA CLIPS C/500 GRAMAS 2/0; CLIPE DE AÇO, CAIXA COM 500 UNIDADES 
CADA CAIXA 32542 15 

8,50 
 

127,50 

CAIXA DE CLIPS C/500 GRAMAS 3/0; CLIPE DE AÇO, CAIXA COM 500 UNIDADES CAIXA 32543 10 8,50 85,00 
CAIXA CLIPS C/500 GRAMAS 6/0; CLIPE DE AÇO, CAIXA COM   500 UNIDADES. CAIXA 32544 10 8,50 85,00 
GRAMPO FIXA PAPEL; TRILHO; METAL GALVANIZADO 80 MM, CAIXA 
CONTENDO 50 JOGOS. CAIXA 32545 20 15,75 315,00 

CAIXA DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR; DE ARAME DE AÇO COBREADO; 
MEDINDO 26/6. CAIXA 32546 30 4,25 

 
1.275,00 

FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (19MMX50M); BRANCA. UNIDADE 32547 20 4,00 80,00 
FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO; CELOFANE; TRANSPARENTE MEDINDO 
(45MMX 50M). UNIDADE 32548 20 3,25 65,00 

GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS UNIDADE 32549 10 29,50 295,00 
REFIL DE COLA  QUENTE FINO TRANSPARENTE. PACOTE 32550 10 35,50 355,00 
FOLHA EVA LISO VÁRIAS CORES 40X60CM UNIDADE 32551 100 2,00 200,00 
FOLHA EVA COM GLITER VÁRIAS CORES 40X60CM UNIDADE 32552 100 5,70 570,00 
FOLHA EVA ESTAMPADO/ DESENHADO VÁRIAS CORES 40X60CM UNIDADE 32553 100 6,00 600,00 
FOLHA EVA FELPUDO/ ATOALHADO VÁRIAS CORES 40X60CM UNIDADE 32554 100 5,99 599,00 
RÉGUA CRISTAL; MEDINDO 30CM NA COR TRANSPARENTE UNIDADE 32555 100 2,00 200,00 
TOTAL............................................................................................................................................................................................... 14.723,50 

VALOR: Sendo no valor Máximo estimado da contratação de até R$ 14.723,50 (Quatorze mil setecentos e vinte e três reais e 
cinquenta centavos) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12 – 02.002.05.153.0015.2.005.3.3.90.30.00.0 – 01000 MATERIAL DE CONSUMO 
26 – 03.001.04.122.0003.2.007.3.3.90.30.00.0 – 01000 MATERIAL DE CONSUMO 
27– 03.001.04.122.0003.2.007.3.3.90.30.00.0 – 01510 MATERIAL DE CONSUMO 
45 – 03.002.04.122.0003.2.010.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
63 – 04.002.04.124.0002.2.016.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
78 – 05.001.26.782.0004.2.019.3.3.90.30.00.0 – 01000 MATERIAL DE CONSUMO 
89 – 05.001.26.782.0004.2.020.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
183 – 07.001.10.301.0007.2.027.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
184 – 07.001.10.301.0007.2.027.3.3.90.30.00.0 – 01303MATERIAL DE CONSUMO 
596 – 07.001.10.301.0007.2.028.3.3.90.30.00.0 – 494MATERIAL DE CONSUMO 
249 – 07.001.10.301.0007.2.036.3.3.90.30.00.0 – 01499MATERIAL DE CONSUMO 
371– 08.001.12.361.0010.2.043.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
372– 08.001.12.361.0010.2.043.3.3.90.30.00.0 – 01103MATERIAL DE CONSUMO 
396 – 08.001.12.361.0010.2.045.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
444 – 08.003.12.365.0010.2.049.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
461 – 09.001.27.812.0012.2.053.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
472 – 09.005.13.392.0011.2.052.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
480 – 11.001.20.608.0014.2.059.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
522 – 11.001.20.608.0014.2.067.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
548 – 12.004.08.244.0008.2.035.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
572 – 12.005.08.243.0008.6.056.3.3.90.30.00.0 – 01000MATERIAL DE CONSUMO 
VIGÊNCIA O prazo de vigência do presente contrato é até 31 de Dezembro de 2018. 
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DO FÓRUM As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Fórum Comarca de 
Paranacity - Estado do Paraná,  

Cruzeiro do Sul, 27 de Novembro de 2018. 
__________________________________                 ____________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL            ANDREA DE FATIMA PASIM ME (EMBALAGENS 
PASI) 
         CONTRATANTE                                                                    CONTRATADO 
TESTEMUNHAS:  
 
__________________________________                       ____________________________________ 
 NOME                                                                              NOME 
CPF                                                                                    CPF 
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 EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 

DE META FISICA  
Contrato:_ nº 264/2016 

Tomada de preço:_ nº 008/2016 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ MARCELO RICARDO FERREIRA – EIRELI. 
CNPJ: 19.406.928/0001-07. 

Objetivo: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO URBANO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE 

COLORADO. 

Da supressão: Houve uma glosa definitiva rampas, devido à existência de arvores, bocas-de-lobo e postes, 
portanto tendo uma redução de meta-fisica de R$ 7.368.15 (sete mil trezentos e sessenta e oito reais e quinze 
centavos). 
 
Vigência: O presente termo aditivo terá vigência a partir da data de sua assinatura até o final da vigência 
originária.  

Colorado – PR, 27 de Novembro de 2018. 
 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello 

PREFEITO 

 
 
 
 
 

DECRETO Nº 531/2018 
 

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO 
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE COLORADO NO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

O Prefeito Municipal de Colorado, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas, tendo em vista a lei Municipal nº 2.772/2017 de 14/12/2017 e de conformidade com o artigo nº 
43 da Lei nº 4.320/1964. 

 
Artigo 1º - Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar 

no exercício financeiro de 2018 do Município de Colorado. 
 
Artigo 2º - Fica o Executivo autorizado a abrir no Orçamento Programa do Município de 

Colorado para o exercício de 2018, crédito adicional suplementar no valor de R$ 64.320,00 (Sessenta e 
quatro mil trezentos e vinte reais), destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias: 

 
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 03.001 DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 03.001.03.092.0003.2005 

 
DESENVOLVIMENTO JURÍDICO 

 38 3.1.90.13.00.00 1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.020,00 

     05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 05.004 DIVISÃO DE TI 

   05.004.04.126.0003.2010 
 

DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 102 3.1.90.11.00.00 1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 

     08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
 08.001 DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 08.001.12.361.0010.2018 

 
DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL 

205 3.1.90.16.00.00 1103 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 
206 3.1.90.16.00.00 1104 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.600,00 

     08.003 DIVISAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
 08.003.12.361.0010.2020 

 
DESENVOLVER O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 

 273 3.1.90.16.00.00 1104 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.400,00 

     11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E URBANISMO 
 11.001 DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 11.001.15.122.0017.2034 

 
DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS, TRÂNSITO E URBANISMO 

460 3.1.90.16.00.00 1000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.800,00 

     12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 12.001 DIVISÃO DO DIREITO PÚBLICO 
 12.001.15.122.0005.2035 

 
DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 

 491 3.1.90.13.00.00 1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.500,00 

     12.001.26.782.0004.2040 
 

DESENVOLVER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA 
 731 3.3.90.39.00.00 1511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 

 
Total das Suplementações .........................................................................................................R$ 64.320,00 
 

Artigo 3º - Como recursos hábeis para cobertura do presente crédito adicional, fica indicado o 
cancelamento das seguintes dotações do orçamento vigente: 

 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

 06.004 DIVISÃO DA DIVIDA PÚBLICA 
  06.004.28.843.0014.2014 

 
CONTROLE DA DIVIDA FUNDADA, PREVIDENCIÁRIA E CONTRIBUTIVA 

162 3.3.91.97.00.00 1000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL 19.320,00 

   

 
 

 

 
 
 
 
 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

 08.001 DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 08.001.12.361.0010.2018 

 
DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL 

198 3.1.90.04.00.00 1104 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 
216 3.3.90.32.00.00 1103 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 15.000,00 

     12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 12.001 DIVISÃO DO DIREITO PÚBLICO 
 12.001.26.782.0004.2040 

 
DESENVOLVER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA 

532 3.3.90.30.00.00 1511 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 
 
Total das Anulações .....................................................................................................................R$ 64.320,00 
 

 
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 
Edifício da Prefeitura Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês 

de novembro do ano de dois mil e dezoito. 
 

 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito Municipal 

Marcos José Consalter de Mello
Prefeito Municipal

Colorado –

___________________________________
Marcos José Consalter de Mello

PREFEITO
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Paranacity completou 64 anos
de emancipação política no dia 26 

Éramos menos de mil (1.000) 
habitantes quando da eman-
cipação política, que teve 

como base agrícola, a produção de 
café, algodão, milho e mandioca. 
Atualmente somos 11.000 habi-
tantes e na agricultura Paranacity 
vem ostentando o título da Capi-
tal do Urucum e uma respeitável 
produção dos derivados da Cana 
de Açúcar e Etanol,  atividades no 
campo  que sustenta o município  
seja na geração de emprego e ofer-
ecendo  forte economia no comércio 
local.  Quero falar também do im-
enso orgulho que tenho, por estar 
realizando tudo aquilo que a popu-
lação pediu, o dever de casa, dando 
um passo de cada vez e tentando 
fazer com que a cidade cresça, 
sabendo que preciso do apoio da 
comunidade e da colaboração dos 
servidores, cada um no seu ambi-
ente de trabalho e devagar vamos 
mostrando serviço e levando o 
melhor a todos os paranacitens-
es”. Diz a Prefeita Sueli. 

O Padre Alfeu está comemo-
rando 37 anos de ordenação sac-
erdotal, dois quais, 3 anos em 
Paranacity e por coincidência, jun-
to com o aniversário da cidade, em 
sua homilia na Missa do Domingo 
(25) destacou os 64 anos de 

ANTIGO DISTRITO DE PARANACITY VIROU MUNICÍPIO AUTÔNOMO EM
26 DE NOVEMBRO DE 1954, SÃO 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA

Paranacity  não tinha nada. 
As ruas  eram de terra, 
não tinha água encana-

da, não tinha energia elétrica, 
as primeiras casas foram con-
struídas próximo ao Córrego 
Fundo, pois ainda não existia 
poço para tirar água potável que 
era conseguida através de uma 
pequena lâmina de água, tudo 
foi difícil no início”, comentam  
pioneiros   que ainda residem 
na cidade e ilustram com segu-
rança absoluta, que o entusias-
mo de residir em Paranacity foi 
a sua  grande riqueza de suas 
terras, no cultivo de várias cul-
turas que lhe deram sustento.  
Através de um trabalho incan-
sável de tantos outros pioneiros 
foram criados também os Distri-
tos de Fiorópolis, Paraná Real e 
Vila Silva Jardim.

Estes pioneiros lembram  
que um  grupo lideranças à 
época  que, além de não gan-
har salário, não recebiam nen-
hum tipo de ajuda de custo. 

“A gente se sacrifi cava né? 
Toda viagem ofi cial a gente arca-
va com o próprio bolso”, contam. 

“Quando era fruto para a 
cidade, não importava se era 
iniciativa da oposição. Bastava 

a gente trabalhar pela cidade 
e quando éramos chamados a 
gente participava de tudo.

Aprovando todas as leis 
mais importantes para a admin-
istração, assim o prefeito  pode-
ria realizar as coisas”, comen-
tam com satisfação e orgulho 
de um amor à estas terras. 

É evidente que os novos 
governantes vão lidar com 
outros problemas, que têm 
que ser solucionados de 
acordo com o momento atual.  
Os festejos desta última sem-
ana marcaram um verdadeiro 
tributo, dos Poderes Executivo 
e Legislativo, resgatando  a 
volta da Fanfarra Municipal.

Música é cultura e o gosto 
por ela, já fez vários destaques de 
Paranacity no mundo da música 
e a fanfarra nada mais é que um 
estímulo para estes jovem pegar 
gosto por ela. Trabalho, realiza-
ções e conquistas, para desafi ar 
as impossibilidades sempre com 
algo novo para melhorar os an-
seios de todos.

No sábado, (24) na Praça 
central a Banda Cowboys do 
Asfalto e no domingo (25)  na 
mesma praça, aconteceu a 
apresentação da Fanfarra de 

uniforme novo e a Caminhada 
“Passos que Salvam Vidas” em 
prol do Hospital do Câncer de 
Barretos (SP); a noite no mesmo 
local a  vez da Banda Água.

A Prefeita, Professora Sueli 
Wanderbrook, emocionada dá 
seu depoimento dizendo: “En-
tendo os quatro primeiros prob-
lemas maiores para o município: 
a saúde, a educação, a segu-
rança e a geração de emprego;  
numa reforma administrativa  
implantada, com certeza  trará  
resultados  em compensação  e 
estímulos motivando novos em-
presários a investir em Paranac-
ity, gerando emprego e renda.

Um grande conquista foi o de 
cumprir nossa meta prioritária, o 
de colocar a situação da prefeit-
ura em dia, para depois arrancar 
com os pés fi rmes em realiza-
ções que estão sendo resolvidas 
a seu tempo, mas com estrutura 
para os próximos 50 anos”.

“

A PROFESSORA  SUELI CONTINUA: 
Paranacity com absoluto respeito  
à comunidade: “É uma alegria 
estar aqui nestes 3 anos e meio. 
Deus me colocou aqui para con-
duzir este povo, para caminhar 
com os irmãos católicos e não 
católicos, que precisam de uma 
palavra amiga, de uma ajuda e 
de um conforto. Hoje celebramos 
a festa de Cristo Rei, que tem seu 
Reino construído aqui, feito de 
justiça, paz, amor, fraternidade 
e alegria. Onde não haja violên-
cia, onde não haja desemprego e 
tenha muita paz é o que desejo 
de coração para Paranacity nest-

es 64 anos de vida. À administra-
ção, prefeita, vereadores, e todas 
as autoridades, a comunidade 
católica, os irmãos evangélicos, 
os não cristãos, todos nós deve-
mos trabalhar juntos para que 
Paranacity seja uma cidade gos-
tosa e onde todos se sintam feliz-
es em morar aqui. É o que desejo 
e espero de coração. Que aqui 
neste canto do nosso Estado, 
da nossa Diocese, seja um oásis 
de paz e de alegria. E que Deus 
abençoe a todos os que estão 
trabalhando para termos uma ci-
dade bonita, alegre e próspera”.

ANTIGO DISTRITO DE PARANACITY VIROU MUNICÍPIO AUTÔNOMO EM

“


